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Ajánlás 
 

A természetismeret és egészségtan tanterv a Mozaik Kiadó kerettantervének kiegészített változa-

ta. 

Az átdolgozásnál felhasznált dokumentumok:  

– 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 

– NAT 2007 

– Mozaik Kiadó kerettantervi rendszere 

– a Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intéz-

mény Nevelési Programja 

– a Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intéz-

mény 2007. évi helyi tanterve 

 

A TANTERV TARTALMAZZA: 

 

5. – 6. évfolyamon a természetismeret és egészségtan tantárgyra vonatkozóan: 

– A tantárgy céljait feladatait, fejlesztési követelményeket. 

– A tantárgy óraterveit. 

– Az értékelési elveket. 

– A tankönyv kiválasztásának elveit. 

– Az évfolyamok tananyagának témáit. 

– A továbbhaladás feltételeit. 

– Az év végi követelményeket. 

– Az iskola beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és formáit. 

 

Az átdolgozást végezte: 

5. – 6. évfolyam: Náhóczki Márta _______________________ 

    Szanyi Ferencné  _______________________ 

 

Szolnok, 2010. június 15. 



EMBER A TERMÉSZETBEN TERMÉSZETISMERET 5-6. ÉVFOLYAM  

 3 

 

A tantárgy legfontosabb pedagógiai elképzelései 

 
Kulcskompetencia: természettudományos kompetencia: 

A természettudományos kompetencia készséget és képességet jelent arra, hogy ismeretek és 

módszerek sokaságának felhasználásával magyarázatokat és előrejelzéseket tegyünk a természet-

ben, valamint az ember és a rajta kívüli természeti világ közt lezajló kölcsönhatásban lejátszódó 

folyamatokkal kapcsolatban magyarázatokat adjunk, előrejelzéseket tegyünk, s irányítsuk cselek-

véseinket. Ennek a tudásnak az emberi vágyak és szükségletek kielégítése érdekében való alkal-

mazását nevezzük műszaki kompetenciának. E kompetencia magában foglalja az emberi tevé-

kenység okozta változások megértését és az ezzel kapcsolatos, a fenntartható fejlődés formálásá-

ért viselt egyéni és közösségi felelősséget. 

 

A természetismeret, a környezetismeret 1-4. évfolyamán elsajátított ismeretekre, készségekre, 

képességekre épülve alapozza a 7. évfolyamtól induló természettudományos tárgyak, a biológia, 

a fizika, a kémia, valamint a Földünk és környezetünk műveltségi területéhez tartozó földrajz ta-

nítását. Így mintegy hídként teremt kapcsolatot az elsősorban tapasztalati úton szerzett elemi és a 

magasabb absztrakciós szintű ismeretek között. 

A tantárgy tudástartalmának elsajátítása, összefüggéseinek feltárása során megalapozódik a 

tanulók természettudományos szemlélete, formálódik világképe, mely szükséges a természeti és 

társadalmi környezetben való eligazoláshoz, boldoguláshoz. A tantárgyi ismeretek elrendezése, 

feldolgozási módja biztosítja a tanulói készségek, képességek, kompetenciák optimális fejleszté-

sét. 

Ezért a természetismeret tanítása során prioritást kap a testi és lelki egészség, a hon- és népis-

meret, a környezeti nevelés és a kommunikációs kultúra feladatainak megvalósítása. Központi 

feladattá válik a megismerési képességek, a gondolkodás fejlesztése, a személyes értékek tuda-

tosítása és a tanulást segítő érzelmi és motivációs tényezők megerősítése. 

A fenti feladatok megvalósítására válogatódott ki a tananyag, melynek bővülését az életkori 

sajátosságok határozzák meg. A különböző tudományterületek kapcsolódását, egymásra épülését 

összehangolásuk biztosítja, mely fokozatosan halad a 7. évfolyamon bekövetkező különválás fe-

lé. Ezen elvek szerint követik egymást a témakörök és rendeződnek a tanítási egységek. Így a 

megismerés mindig az egyszerűtől halad a bonyolult, a közelitől a távoli, az egyesből az általános 

felé 

A testi és lelki egészség kibontakoztatásában legfontosabb feladat az egészségnek, mint ér-

téknek a tudatosítása. Ezt a tantárgy azzal segíti, hogy megláttatja a környezet és az életvitel sze-

repét az egészségmegőrzésben. Megismerteti a tanulókkal a zöldség és a gyümölcsfélék vegy-

szermentes termesztésének jelentőségét, a növényi és állati eredetű anyagok táplálkozásban be-

töltött szerepét. Felhívja a figyelmet felhasználásuk, vásárlásuk veszélyeire. Kialakítja az ezzel 

kapcsolatos helyes fogyasztói, vásárlói magatartást, szokásrendszert. 

Az alkalmazóképes tudás megszerzése érdekében tantárgytömbösített oktatás történik: 

 5-6. évfolyam: természetismeret és technika tantárgyakból. 

A természetismeret, mint tantárgy része és segítője a környezeti nevelésnek, hiszen a köz-

vetlen környezet és hazai tájak élővilága rendkívül szorosan kapcsolódik a 10-12 éves tanulók ér-

telem- és érzelemvilágához. Így könnyen felismertethető annak szépsége, megláttatható változa-

tossága, és veszélyeztetettsége. Tudatosítható az ember felelőssége és kialakítható a tanulók kör-

nyezettudatos magatartása. Mindezek mellett a tantárgy cél- és feladatrendszere olyan iskolai 
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programok szervezését jelöli meg feladatként, melyek biztosítják a közvetlen környezet és ha-

zánk természeti értékeinek védelmében és gyarapításában való aktív részvételt. 

Népünk eredményeinek, nemzeti kultúránk értékeinek megismeréséhez, a magyarságtudat 

fejlesztéséhez a hazai tájak és az épített környezet, valamint híres természettudósaink munkássá-

gának és elért eredményeinek bemutatásával járul hozzá a tantárgy. 

A természetismeret tanítása során feldolgozásra kerülő biológiai, földrajzi, fizikai és kémiai 

jellegű ismeretek tartalma, elrendezése, feldolgozási módjai széleskörűen biztosítják a termé-

szettudományos megismerési képességek sokoldalú kibontakoztatását. Kiemelt módon fejlesz-

tik a megfigyelő, elemző, összehasonlító képességeket, melyek a kommunikációs kultúra szerves 

részei. Mindezek mellett fontos a tanulók kritikai és kreatív olvasási képességének tudatos fej-

lesztése, mely jelentősen segíti a médiumokban való eligazodást és azok szelektív használatát. 

A feladatok megvalósításához, a harmonikus személyiségfejlesztéshez, a reális és pozitív 

énkép kialakulásához elengedhetetlen a tanulói teljesítmények sokoldalú és rendszeres értékelé-

se. Csak így tud a tanuló hasznos, értékes tagjává válni a közösségnek, mert ez tájékoztatja elért 

eredményeiről és jelzi számára az új feladatokat. 

 

Célok, feladatok 

A környezetismeretben elsajátított alapismeretek felelevenítése, rendszerezése. 

A tanulói kíváncsiság, érdeklődés felkeltése, a természettudományos ismeretek fontosságának, 

hasznosítási lehetőségeinek bemutatása. 

A tanulók korábbi és iskolán kívül szerzett tudásának, tapasztalatainak beépítése az új ismeretek 

rendszerébe. 

A természeti és társadalmi folyamatokban való tájékozódás kapcsán megismertetni a tanulókat 

szűkebb és tágabb környezetük természeti és társadalmi környezetének jellemzőivel. 

Megláttatni, és elemi szinten értelmeztetni a környezetben megfigyelhető és tapasztalható termé-

szeti jelenségek, folyamatok térbeli és időbeli változásait és a köztük lévő oksági összefüggése-

ket. Megértetni, hogy a változások csak kölcsönhatások közben jönnek létre. 

Tudatosítani, hogy az anyagok, a testek, az élőlények tulajdonságait, változásait és a környezet-

ben játszódó folyamatokat mennyiségekkel is lehet jellemezni. 

Olyan tanulói szemlélet, környezeti gondolkodás formálása, melyet a természet részeinek és egé-

szének megőrzése iránti felelősség, szeretet és cselekvőkészség jellemez. 

Megismertetni és gyakoroltatni az egészséges és a környezettel harmonikus életviteli szokásokat. 

Biztosítani a tanulók aktív részvételét a tanítás-tanulás folyamatában, hogy: 

 – megismerjék, elsajátítsák az ismeretszerzés, a tanulás elemi módszereit és technikáit, 

 – kialakuljon bennük a megfigyelések, kísérletek, megismerési módok iránti érdeklődés és a 

megvalósításhoz szükséges türelem, pontosság, kitartás képessége, 

 – gyakorolják az önálló egyéni és a társakkal együttműködő csoportos tanulás formáit, 

– megteremtődjön számukra az örömteli ismeretszerzés és a pozitív tanulási élmény. 

Az 5–6. évfolyamok alapvető feladata az elemi természettudományos nevelés. A tanulók megfi-

gyelik saját testük működését, közvetlen természeti és társadalmi környezetüket, tapasztalatokat 

gyűjtenek, egyszerű vizsgálódásokat, méréseket végeznek. Ezek a tevékenységek teszik lehetővé 

az életkornak megfelelő megismerési módszerek elsajátítását, gyakorlását és a tapasztalatok rög-

zítését, ezt külön megerősíti a technikatantárggyal közös tantárgytömbösített oktatás. 

 

Mindezek segítségével formálódik természettudományos szemléletük, világképük, fejlődnek 

gondolkodási képességeik, gyarapodnak pozitív személyiségjegyeik. 
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Tudatosítani, hogy változás csak a (testtel érintkező) környezet hatására jöhet létre, és ezek a ha-

tások mindig kölcsönösek. A rendszerben gondolkodás erősítése, logikus következtetés gya-

koroltatása . 

Természetessé tenni, hogy az anyagok, testek, folyamatok tulajdonságai jellemezhetők mennyi-

ségekkel is. Az absztrakciós képesség alakítgatása. 

Előkészíteni a természettudományok tanulását-tanítását néhány alapvető fontosságú fizikai foga-

lom, mennyiség, módszer, gondolkodásmód elemi szintű megismertetésével. Néhány egyszerű 

fogalom “megalkotásán” keresztül erősíteni a logikus gondolkodást. 

Segíteni az önálló tanulás kialakulását és az ehhez szükséges alapvető módszerek elsajátítását, az 

absztrakciós képesség elemi szintű erősödését, a célirányos megfigyelések és kísérletek elvégzé-

séhez, elemzéséhez kapcsolódó logikus gondolkodást. 

Erősíteni a törekvést a szaknyelv helyes használatára és megmutatni annak jelentőségét a gondo-

latok, ismeretek pontos megfogalmazásában. 

Több más műveltségi területtel együttműködve tekinthetik át az embernek, az általa létrehozott 

társadalomnak, valamint az őt körülvevő természetnek a kölcsönhatásai. A műveltségi területen 

zajló nevelés-oktatás a fenntartható fejlődés és az elvárható biztonság igényeinek megfelelően 

formálja a tanulók gondolkodásmódját, természethez való viszonyát. 

Az áltudományos, tudományellenes, hazugságon és manipuláción alapuló megnyilvánulások fel-

ismerésére való képesség fejlesztése, az ilyen megnyilvánulásokkal szembeni határozott fellépés 

igényének kialakítása. 

A hétköznapi életben előforduló, gyakran a média által is felerősített, a természettudományi alap-

törvényeknek ellentmondó véleményekkel szembeni kritikus magatartás, reális természetkép ki-

alakítása. 

Fejlesztési feladatok 

Felkelteni a tanulók érdeklődését élő és élettelen környezetük iránt. Fejleszteni az ismeret-

szerzéshez és feldolgozáshoz, szükséges képességeiket. Elsajátíttatni megszerzett tudásuk min-

dennapi életben való hasznosítását. 

Mindehhez szükséges, hogy a tanuló: 

 – legyen képes a tárgyak, élőlények, jelenségek, folyamatok spontán és irányított megfigyelésé-

re, 

 – ismerje fel és tudja kiválasztani a vizsgálódásokhoz, megfigyelésekhez szükséges anyagokat, 

eszközöket, szerezzen gyakorlatot takarékos és balesetmentes használatukban, tartsa be a 

vizsgálódás sorrendjét és idejét, 

 – szerezzen gyakorlatot a mindennapi életben előforduló mérésekben és mértékegységeik haszná-

latában, 

 – tudja értelmezni tapasztalatait, legyen képes e tapasztalatokból tanári segítséggel következte-

téseket levonni, sajátítsa el – növekvő önállósággal – megfigyeléseinek, vizsgálódási eredmé-

nyeinek szakszerű elmondását, írásos rögzítését, és rajzos ábrázolását, 

 – tudjon eligazodni a világtájak és a térkép segítségével környezetében, sajátítsa el a térképol-

vasás elemi műveleteit, tudjon egyszerű térképvázlatot készíteni, és Magyarország térképén 

tájékozódni, 

 – szerezzen gyakorlatot a tárgyak, élőlények, jelenségek kölcsönhatások minőségi és mennyisé-

gi jellemzőinek összehasonlításában, rendszerezésében, 

 – vegye észre az élő és élettelen világ legjellemzőbb összefüggéseit, keresse azok okait és értse 

ok-okozati kapcsolatait, 

 – tudjon ismereteket szerezni szöveges és képi információhordozókból, sajátítsa el az egyszerű 

enciklopédiák, lexikonok használatát, 

 – használja az ismeretek szerzése és reprodukálása során a megismerési algoritmusokat, 
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 – legyen képes ismereteit, jártasságait, képességeit hasznosítani mindennapi életében, 

 – igényelje az esztétikus és egészséges környezetet, értékelje szépségeit, 

 – ismerje fel mikrokörnyezetében a környezetszennyezés veszélyforrásait, törekedjen káros ha-

tásuk kialakulásának megelőzésére és a veszély elhárítására. Tudatosuljon benne saját egyéni 

felelőssége, környezetének jövőbeni alakulásáért, 

 – készüljön fel a természet megóvására, vegyen részt egészségi és környezetvédő programok 

megvalósításában. 

Rendelkezzen a tanuló megfelelő mennyiségű és mélységű ismerettel az élő és élettelen világ 

anyagainak tulajdonságairól, mennyiségi arányairól. Ismerje az élő és élettelen anyag szerve-

ződését, valamint az anyag szerkezetének, felépítésének és működésének összefüggéseit. 

Ehhez szükséges, hogy a tanuló: 

 – tapasztalati úton ismerje meg a környezetében előforduló legfontosabb szerves és szervetlen 

anyagok jellemző tulajdonságait, legyen képes a növényi és állati eredetű anyagok elkülöníté-

sére, 

 – tudja, milyen a megismert termesztett növények, tenyésztett állatok termékeinek tápanyagtar-

talma és ezek ismeretében törekedjen az egészséges táplálkozásnak megfelelő étrend kialakí-

tására, 

 – ismerje fel az élő anyag különböző megjelenési formáiban a hasonlóságokat, különbségeket, 

szerveződési szintjeik hierarchiáját, 

 – vegye észre, hogy az élő szervezetet felépítő anyagok mennyisége és szerkezete elválaszthatat-

lan a működéstől, 

 – tudjon egyszerű vizsgálatokat végezni a környezetében előforduló anyagok és kölcsönhatása-

ik megismerésében, 

 – ismerje a leggyakoribb környezetszennyezést okozó anyagokat, károsító hatásaikat, és töre-

kedjen ezen szennyező anyagok felhalmozódásának megelőzésére, az esetleges károk csök-

kentésére. 

Az idő és a természeti jelenségek megismerése során legyen a tanulónak áttekintő képe a 

Föld és a földi élet múltbéli és jelenkori változásairól. Tudja, hogy a földi világban minden ál-

landó mozgásban, változásban van. A tájékozódáshoz az szükséges, hogy a tanuló: 

 – tudja és értse, hogy a természeti jelenségek, folyamatok időben játszódnak, 

 – ismerje fel környezetének változásaiban, kölcsönhatásaiban az idő szerepét, 

 – szerezzen gyakorlatot az idő becslésében, mérésében, 

 – legyen képes az élővilágban játszódó életfolyamatok, életszakaszok időtartamának reális becslé-

sére, 

 – tudja, hogy a természetben vannak megfordítható és nem megfordítható folyamatok, 

 – értse, hogy az idő múlásával nemcsak természeti, de társadalmi környezete is megváltozik. 

A tér és a természeti jelenségek ismeretében a tanuló rendelkezzen megfelelő térbeli tájéko-

zottsággal az őt körülvevő világban. Tudja, hogy a természet élettelen dolgait, élőlényeit megha-

tározott környezet, tér veszi körül, így jelenségeik, folyamatait itt játszódnak. A térbeli tájékozó-

dáshoz az szükséges, hogy a tanuló: 

 – ismerje környezetének határait, felszíni viszonyait, időjárását, vizeit, élőlényeit, emberi létesít-

ményeit, 

 – rendelkezzen – három dimenzióban – a reális becslés, viszonyítás képességével, 

 – lássa a természetes és mesterséges tér hasonlóságait, különbségeit, 

 – tudja, hogy az élőlények elválaszthatatlanok az őket körülvevő tértől, mert azzal szoros köl-

csönhatásban élnek, 

 – ismerje a környezetében élő növények és állatok elterjedését, a megismert kultúrnövények fő 

termőterületét és a hazai életközösségek földrajzi helyét, 

 – ismerje a világtájakat, tudja ezeket a valóságban és a térképen azonosítani, 
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 – tudjon tájékozódni lakóhelyén és annak környezetében, ismerje hazánk helyzetét Európában 

és a Földön, 

 – alkosson képet hazánk nagytájairól, a kialakulásukban résztvevő folyamatok vizsgálatával, 

természeti adottságaik és társadalmi-gazdasági jellemzőik közötti elemi összefüggések meg-

értésével. 

Legyen a tanuló tájékozott, és rendelkezzen megfelelő jártassággal a természettudományok 

megismerésében. Lássa ezek 20. században bekövetkezett óriási fejlődését és meghatározó sze-

repét a Föld, valamint a földi élet jövőjében. 

Ehhez az szükséges, hogy a tanuló: 

 – ismerje a természettudományos megismerésben a közvetlen tapasztalatszerzés szerepét, jelen-

tőségét, és tudja, hogy ismereteit, folyóiratok, könyvek, rádió, televízió és az internet segítsé-

gével bővítheti, 

 – tudja, hogy a médiában téves nézetekkel is találkozhat, ezért megfelelő kritikával fogadja 

azokat, 

 – ismerje fel a természettudományok óriási szerepét az emberiség jelenkori problémáinak meg-

oldásában és életkörülményeinek jobbításában, 

 – lássa és értékelje a természettudományok elért eredményeiben a kutatók, tudósok szorgalmát, 

heroikus munkáját, 

 – ismerje hazánk természettudósait, legyen büszke eredményeikre, nemzetközi elismertségükre, 

törekedjen munkásságuk széleskörű ismertetésére és hírnevűk öregbítésére. 

 

Értékelési elvek 

Alapvető cél annak vizsgálata, rendelkezik-e a tanuló kellő kompetenciával: hogyan fejlődik 

tudásának, képességeinek, készségeinek rendszere a természetismeret tantárgy által közvetített 

értékek elsajátításával. 

Az egyénre szabott tanulási módszerek ugyancsak az egyénre szóló, sajátos értékelési rend-

szert kívánnak. Ezért kiemelt értékelési elv annak figyelemmel kísérése, hogy mennyit és mely 

követelmények teljesítésében fejlődött a tanuló önmagához, előző szintjéhez képest. 

Az értékelésnek döntően a tevékenységek megnyilvánulásaira, az önálló munkavégzésre és az 

összefüggések meglátásának különböző szintjeire kell irányulnia – a fokozatosság elve és az 

életkorra jellemző pszichikus fejlődés figyelembe vételével. 

Az alábbiakban felsorolt értékelési szempontok közül válogatva azokat kell kiemelni, ame-

lyek a tanulók életkorához, a tananyag jellegéhez (annak mélységéhez) s a feldolgozási képes-

ségek fokozatos fejlődéséhez, a tanulói kompetenciák bővüléséhez igazodnak. 

A tanulók értékelése 

A tanulói teljesítmények értékelése három egymáshoz szorosan kapcsolódó részelemből tevődik 

össze: az ismeretek, az ismeretek alkalmazásának képessége, a kompetenciákban való jártasság. 

Formatív: 

– Az önálló és csoportos tanulói tevékenység megfigyelés alapján történő értékelése. 

Szóbeli feleltetés.  

A szóbeli értékelés alapjai lehetnek: 

 a tanuló tényismereti szintje,  

 a szaknyelv használata, 

 az ismeretek alkalmazása, 

 a megfigyelési tapasztalata,  
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 a vizsgálódás eredménye, 

 a gyűjtőmunkája, 

 az órai aktivitása.  

– Írásbeli ellenőrzés: munkafüzet, feladatlap, témaközi, értékelése. 

– Önálló (tanórán kívüli) megfigyelések, adatgyűjtések, gyűjtőmunkák, “kutatások” megbe-

szélése, minősítése. 

– Tanári irányítással, csoportmunkában vagy egyénileg végzett egyszerű projektmunka. 

– Egy-egy kiválasztott témához kapcsolódó rövid szóbeli vagy írásbeli beszámoló, leírás, rajz 

készítése.  

– Az ellenőrzésnél minden esetben figyelembe kell venni a tantárgytömbösített oktatás formá-

ját, amennyiben az adott tantárgyból egy napon több tanóra is van, az aznap tanult tananyag 

nem kérhető számon. 

– Füzetvezetés esztétikája. (félévente osztályozással). 

Szummatív: 

 A nagyobb témaegységek feldolgozását követően az elsajátított ismeretek és képességek 

szintjének ellenőrzése írásbeli feladatlap segítségével. 

 Témazárók egységes %-os értékelése: 100  90% jeles (5) 

          89  75%  jó (4) 

          74  55%  közepes (3) 

          54  40%  elégséges (2) 

          39  0%  elégtelen (1) 

 Komplex mérés természettudományos ismeretekből 6. évfolyam végén. 

 

Értékelési szempontok 

 – Milyen szinten sajátította el a tanuló a különböző tudományterületek szaknyelvét? 

 – Milyen mértékű önállósággal használja a megismerési algoritmusokat? 

 – Képes-e a megismert tények, jelenségek, folyamatok elemzésére, az oksági összefüggések fel-

ismerésére, példákkal történő illusztrálására? 

 – Tudja-e megszervezett ismereteit csoportosítani, rendszerezni? 

 – Milyen szinten képes ismereteinek alkalmazására, mindennapokban való hasznosítására? 

 – Elsajátított-e megfelelő szintű önállóságot a megfigyelések, vizsgálódások, kísérletek végzé-

sében és az eszközök balesetmentes használatában? 

 – Miként tud önállóan ismereteket szerezni, és társaival együttműködve dolgozni? 

 – Igényli-e tanára segítségét az információhordozók kiválasztásában és használatában? 

 – Rendelkezik-e az értő és kritikai olvasás megfelelő szintjével? 

 – Milyen mértékben vált személyiségének jellemzőjévé a környezet, az egészségvédelem és a 

permanens önművelődés igénye? 

 

A tankönyvek kiválasztásának elvei 

A tankönyvek kiválasztásának elvei 

 tartalmi szempontból feleljen meg a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott tartalmi és 

fejlesztési irányelveknek, 

 a jól strukturált szerkezet, megfelelő betűtípus, betűméret,  

 az ismeretátadása érthető, a megfogalmazás nyelvezete az adott életkornak megfelelő, 

 alkalmas a követelményekben megfogalmazott készségek és képességek fejlesztésére, 



EMBER A TERMÉSZETBEN TERMÉSZETISMERET 5-6. ÉVFOLYAM  

 9 

 az ismeretanyag feldolgozása tevékenykedtető, 

 a tananyag mennyisége és tartalma megfelel a tanulók életkorának, 

 a tananyag feldolgozása tegye lehetővé a differenciált oktatást, 

 a tananyag feltárja a gyakorlati vonatkozásait, segíti a társadalomban és az emberi kap-

csolatokban az eligazodást, 

 a minimum- és a többletkövetelmények elkülönülnek, az alkalmazott kiemelési eljárások 

megfelelőek, 

 az ábra- és a képanyag igazodik a tananyag tartalmához, 

 és esztétikus külső és belső megjelenítés. 

 adjon segítséget az egyes témakörökben elsajátított ismeretek rendszerezésében. Tartal-

mazzon az ismeretek elsajátítását ellenőrző, illve a ismeretek alkalmazását igénylő, a 

természetismereti kompetenciák elmélyítését segítő feladatokat.  
 

Jó, ha a tankönyvhöz készültek tanítást segítő eszközök, pl. tanári kézikönyv. 

A természetismeret tantárgy heti óraszámai: 

Évfolyam 5. 6. 

 Természetismeret, egészségtan 

Heti óraszám 2 2,5+0,5 

Évi óraszám 74 111 

5. évfolyam 

Időkeret: évi óraszám: 74 

 heti óraszám: 2 

Javasolt óraterv 

Témák 
Új tananyag  

feldolgozása 

Gyakorlás, he-

lyi felhasználás 

Összefoglalás,  

ellenőrzés, hiánypót-

lás 

Össz- 

óraszám 

Év eleji ismétlés   2 2 

I. Ősz a kertben 7 2 2 11 

II. Tájékozódás a kör-

nyezetünkben és a térké-

pen 

5 1 1 7 

III. Az időjárás, az ég-

hajlat és a talaj 
4 2 2 8 

IV. A változó földfelszín 14 3 2 19 

V. Állatok a házban és 

a ház körül 
7 3 2 12 

VI. Tavasz a kertben 8 1 2 11 

Év végi ismétlés   4 4 
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Környezetünk élővilága 

I. Téma: Ősz a kertben 

Cél: 

 – Feleleveníteni, rendszerezni és alkalmaztatni a fás és lágyszárú növény testfelépítésének és 

működésének a Környezetismeret 1–4. évfolyamán elsajátított ismereteit. 

 – Megismertetni az egészséges táplálkozás szempontjából legjelentősebb gyümölcs és zöldség-

féléket. 

 – Megértetni a környezet és a szervezet oksági összefüggéseit. 

 – Felismertetni a gyümölcs és a zöldségfélék leggyakoribb kártevőit, kártételét és elsajátíttatni 

az ellenük való védekezés elemi ismereteit. 

 – Megismertetni az egészséges gyümölcs és zöldségfogyasztás szabályait. 

 – Tudatosítani az ember nemesítő, kiválogató munkájának jelentőségét, megismertetni a ma-

gyar kutatók munkásságát, eredményeit. 

 – Megláttatni a hasznos madarak szerepét, és tudatosítani a velük szembeni felelősségteljes 

magatartás fontosságát. 

 – Elsajátíttatni és gyakoroltatni a növények jellemzésének algoritmusát. 

Tartalom Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

Legismertebb gyümölcsfáink: a szil-
vafa, almafa és a szőlő habitusa, jel-
legzetes szervei. Szőlőfajták. 
 
 
 
 
Legfontosabb zöldségfélék: paradi-
csom, paprika, uborka, 
fejeskáposzta, sárgarépa, petrezse-
lyem jellegzetes szervei, egyedfejlő-
dése. 
 
Gyümölcsfélék, zöldségfélék szár-
mazása, termesztése, felhasználása. 
 
A gyümölcsös- és zöldségeskert kár-
tevői: a peronoszpóra, monília, al-
ma-, szilvamoly és a káposztalepke 
kártétele és az ellene való védekezés 
formái. 
Madárvédelmi, madártelepítési alap-
ismeretek. 
 
 
Növényi eredetű anyagok vizsgálata. 

Felismertetni a gyümölcsfákat lényeges megkülönböztető 
jegyeik alapján. 
Összehasonlítással feltárni a gyümölcsfák és szőlő hason-
lóságait és különbségeit. 
Megismertetni híres gyümölcsnemesítőink nevét, munkás-
ságát. 
 
Feltárni a zöldség- és gyümölcsfélék származása-igénye-
termőhelye-termesztése, valamint szerveinek felépítése-
működése és élettartama közti oksági összefüggéseket. 
Tudatosítani a megismert növények tápértéke és az 
egészséges táplálkozásban betöltött szerepe közti kapcso-
latot. 
Elsajátíttatni az egészséges zöldség és gyümölcsfogyasz-
tás szokásait. 
 
Megismertetni a kártevők életmódja-kártétele, valamint a 
gombakártétel és az időjárás közötti összefüggéseket. 
Tudatosítani a vegyszermentes védekezés fontosságát. 
 
 
Elsajátíttatni a madárvédelem évszakhoz kötődő tenniva-
lóit. 
Madárkalács készítése. 
 
Felismertetni a vizsgálódáshoz szükséges anyagokat, esz-
közöket, elsajátíttatni balesetmentes használatukat. Gya-
koroltatni a vizsgálódás menetét. 
Megismertetni a vizsgálódások leírásának, ábrázolásának 
és tapasztalataik rögzítésének formáját, módját. 

II. Téma: Tájékozódás a környezetünkben és a térképen 

Cél: 

 – Kiterjeszteni a tanulók tájékozódásra vonatkozó ismereteit, továbbfejleszteni az ezekkel kap-

csolatos készségeit. 
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 – Megláttatni a térkép ábrázolásmódja és a valóság közötti összefüggést. 

 – Felismertetni a térképi ábrázolás korlátait. 

 – Megismertetni a térkép jelrendszerét és használatában megfelelő begyakorlottságot szereztet-

ni a tanulókkal. 

 – Megalapozni a szemléleti térképolvasást. 

 – Fejleszteni az ismeretszerzési, feldolgozási képességeket a térképi ismeretek használatával. 

Tartalom Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

A térkép. 

Világtájak a valóságban és a térké-

pen. 

A domborzat és a vizek térképi ábrá-

zolása. 

A megyetérkép. 

A tájékozódás gyakorlása Magyaror-

szág térképén. 

A tájékozódással kapcsolatos ismeretek rendszerezése. 

A valóság és a térkép összevetése. 

Vázlatrajz készítése a lakóhelyről és környékéről. 

Eligazodás a domborzati-vízrajzi, közigazgatási, egyszerű 

tematikus és a lakóhelyi környezetet ábrázoló térképeken. 

A térkép jelkulcsának használata. 

A térképolvasás lépéseinek alkalmaztatása a szemléleti 

térképolvasás szintjén. 

III. Téma: Az időjárás, az éghajlat. A talaj. 

Cél: 

 – Kibővíteni, rendszerezni a tanulók időjárással kapcsolatos megfigyeléseit. 

 – Felismertetni az időjárási jelenségekben megjelenő törvényszerűségeket, kölcsönhatásokat. 

 – Megismertetni az időjárás elemeinek szerepét az időjárás alakulásában. 

 – Ráébreszteni a tanulókat az időjárás változékonyságára és az éghajlat viszonylagos állandó-

ságára. 

 – Bemutatni hazánk éghajlatának jellemzőit. Jártasságot kialakítani az éghajlattal kapcsolatos 

információk feldolgozásában. (Tematikus térképek, diagramok.) 

 – A talaj jelentőségének felismertetése. 

 – A talajvédelem fontosságának megérttetése. 

Tartalom Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

A levegő hőmérséklete és mérése. 

 

 

A szél és a csapadék. 

 

Időjárási térképek vizsgálata. 

 

Az időjárás és az éghajlat. 

 

Hazánk éghajlata. 

 

 

A talaj és vizsgálata. 

Megfigyelésekkel, észlelésekkel nyomon követni az idő-

járás elemeinek térbeli és időbeli változásait, kölcsönha-

tásait. 

Kísérletekkel alátámasztani a természetben tapasztalható 

jelenségeket, folyamatokat. 

A halmazállapot változásokról tanultak összekapcsolása 

az időjárási jelenségekkel. 

Számításokkal alátámasztani a hőmérséklet napi-, évi in-

gadozását, a középhőmérséklet alakulását. 

Tematikus térképek, diagramok elemzésével összegyűj-

teni hazánk éghajlatának jellemzőit. 

 

A talaj összetevőinek vizsgálata. A talaj és a növényter-

mesztés összefüggéseinek felismertetése. A talaj védelmé-

nek indoklása. 

Rendszeres megfigyelések, mérések, vizsgálódások vé-

geztetése önállóan és csoportmunkában, tanári segítség-

gel. 
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IV. Téma: A változó földfelszín 

Célok: 

 – Kibővíteni, rendszerezni a tanulók felszínformákra vonatkozó ismereteit. 

 – Felismertetni a földfelszín változásait okozó fizikai, kémiai jelenségeket. 

 – Megérttetni a változások törvényszerűségeit a külső erők felszínformálása kapcsán. 

 – Megismertetni a felszínformák kialakulásának folyamatát, a talaj keletkezését. 

 – A környezetben lejátszódó folyamatok időbeliségének felismertetése. 

 – Észrevetetni az emberi tevékenység felszínformáló hatását. 

 – Alakítani a tanulók felelős magatartását a táj, a környezet megóvása érdekében. 

 – Felkelteni érdeklődésüket a földrajzi-környezeti adottságok iránt. 

 – Az információhordozók használatában való begyakorlottság alakítása egyéni és csoportmunkák 

során. 

 – Az alapvető szakkifejezések megismertetése és helyes használatának gyakoroltatása. 

Tartalom Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

A hegységek keletkezése, 

– gyűrthegységek, 

– röghegységek, 

– vulkáni hegyek. 

A síkságok (alföldek) kialakulása. 

A földfelszín kőzetei. 

A kőzetek vizsgálata. 

A talaj keletkezése. 

Talajfajták. 

Folyóvizek, állóvizek. 

Felszín alatti vizek. 

A víz körforgása. 

A belső és a külső erők. 

Oksági kapcsolatok felismertetése a fizikai, kémiai válto-

zások és a földrajzi jelenségek között. 

A földfelszínnel és kialakulásával kapcsolatos konkrét 

fogalmak kialakítása, kísérletekkel, megfigyelésekkel, 

elemzésekkel, általánosításokkal. 

A fogalmak közötti kapcsolatok észrevétetése. 

Csoportosítások, rendszerezések végzése – tanári segít-

séggel. 

A földfelszín kialakulásában résztvevő folyamatok értel-

mezése, leírása – egyidejűségük, egymásutániságuk érzé-

keltetése. Rajzos ábrázolásuk. 

A szakkifejezések pontos használata. 

Tájékozottság alakítása az információhordozók önálló 

használatában: 

homokasztali munkákban, kép-, ábraelemzésekben, egy-

szerű kőzet és talajvizsgálatokban, tematikus térképek le-

olvasásában. 

Az együttműködés készségeinek alakítása az ismeretszer-

zésben, az ismeretek feldolgozásában, alkalmazásában. 

V. Téma: Állatok a házban és a ház körül 

Cél: 

 – Felismertetni az ember tudatos és tervszerű munkáját a háziasítás évezredes folyamatában. 

 – Bővíteni a tanulók tudását legfontosabb haszonállataink, a házban és a ház körül élő állatok 

szervezetének, életmódjának és hasznosításának ismeretében. 

 – Továbbfejleszteni természettudományos gondolkodásukat az oksági összefüggések felismer-

tetésével, tudatosításával és magyarázatával. 

 – Megismertetni az egészséges és emberséges állattartás tudni és tennivalóit. 

 – Formálni szemléletüket, értékrendjüket a tudomány szerepének és képviselőinek megítélésé-

ben. 

– Továbbfejleszteni önállóságukat az ismeretszerzésben, megfigyelések, kísérletek végzésé-

ben, és gyakoroltatni az állatok szervezetével kapcsolatos megismerési algoritmusokat. 
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Tartalom Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

Háziasítás története. 

 

 

Legkedvesebb és legjelentősebb há-

ziállataink: kutya, házimacska, 

házisertés, szarvasmarha, ló, házi-

tyúk, házikacsa testfelépítése, élet-

módja és hasznosítása. 

 

 

A háziállatok testanyagainak és ter-

mékeinek szerepe az ember táplál-

kozásában. 

 

 

A háziállatok tenyésztése. 

 

 

A házban és a ház körül élő állatok: 

házi veréb, füstifecske, házi egér, 

vándorpatkány élőhelye, külleme, 

testfelépítése, életmódja, kapcsolata 

az emberrel. 

Állatcsoportok: gerincesek, mada-

rak, emlősök, ragadozók, patások, 

rágcsálók közös jellemzői. 

Állati eredetű anyagok vizsgálata. 

 

 

Pasteur, Hőgyes Endre, Koch Róbert 

munkássága. 

Feltárni a házasítás életmódbeli változásainak következ-

ményeit és a fajtabővülés jelentőségét. 

 

Felismertetni a háziállatokat küllemi sajátosságaik és jel-

legzetes szerveik segítségével. 

Háziállatok szervezetével kapcsolatos megfigyelések, 

vizsgálódások végzése, feljegyzések készítése. 

Megértetni a szervek felépítése és működése, valamint az 

életmód és a szervezet oksági kapcsolatait. 

 

Megismertetni a tanulókkal az állati eredetű tápanyagok 

táplálkozásban betöltött szerepét és fogyasztásuk egész-

ségvédelmi szabályait. Tudatosítani a helyes fogyasztói 

magatartás fontosságát, gyakoroltatni formáit. 

 

Elsajátíttatni az állattartás alapismereteit, kialakítani az 

emberséges bánásmód igényét és gyakorlatát. 

 

Feltárni a házban és a ház körül élő állatok élőhelye-

életmódja és szervezete közti összefüggéseket. 

 

 

 

Fejleszteni a tanulók rendszerező képességét az állatcso-

portok közös tulajdonságainak összegyűjtésével, lényeges 

jegyeik kiemelésével. 

Továbbfejleszteni a tanulói önállóságot a vizsgálódások 

végzésében, tapasztalatainak rögzítésében. 

 

Bemutatni a tudomány eredményeit, kiemelkedő tudósok 

munkásságát. Anyaggyűjtés, kiselőadás készítése tanári 

segítséggel. 

VI. Téma: Tavasz a kertben 

Cél: 

 – Felkelteni a tanulók érdeklődését a tavaszi kert életében bekövetkező változások és okaik 

iránt. 

 – Megláttatni a tavaszi kertben az élővilág szépségét, sokszínűségét és kapcsolatrendszerét. 

 – Bővíteni a tanulók növényszervezettani és táplálkozásbiológiai ismereteit. 

 – Megismertetni a kert állatainak szervezetét, életmódját és az életközösségben betöltött szere-

pét. 

 – Ráébreszteni a tanulókat a “hasznos” és “káros” élőlény egyoldalú (emberi szempontú) meg-

ítélésének helytelenségére. 

 – Felismertetni a termesztés során felhasznált vegyszerek veszélyét, a biokultúra meghonosítá-

sának fontosságát. Úgy formálni a tanulók szemléletét, hogy a biokultúra elkötelezett híveivé 

váljanak. 

 – Megfelelő szintű jártasság kialakítása a természettudományos megismerési módszerek haszná-

latában. 
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Tartalom Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

Élet a tavaszi kertben. 

 

 

A tavaszi kert dísznövényének: tuli-

pán és haszonnövényeinek: vörös-

hagyma, burgonya, veteményborsó 

és bab testfelépítése élete és haszno-

sítása. 

 

 

A kert gyakori állatai: a földigiliszta, 

a májusi cserebogár, burgonyabogár 

testfelépítése, életmódja, kártétele és 

az ellene való védekezés. 

 

Gyűrűsférgek, ízeltlábúak, rovarok, 

bogarak közös jellemzői. 

 

A biokultúra célja, lényege. 

 Megláttatni az éghajlat, a talaj és a növények életfolya-

matainak összefüggéseit. 

 

Felismertetni a növényeket lényeges megkülönböztető je-

gyeik alapján. 

Alkalmaztatni a tanulók meglévő növényanatómiai és 

élettani ismereteit. 

Tudatosítani a növények tápanyagtartalma felhasználása 

és az egészséges táplálkozás közti kapcsolatokat. 

 

Feltárni az élőhely, az életmód és a szervezet, valamint az 

egyedfejlődés és a kártétel közti oksági összefüggéseket. 

Algoritmus használata az állatok jellemzése során. 

 

 

A megismert állatok rendszerezése. 

 

 

A vegyszermentes termesztés fontosságának tudatosítása. 

A tananyag feldolgozásához szükséges topográfiai fogalmak 

Aggteleki-karszt, Alföld, Alpokalja, Ausztria, Bakony, Borsodi-medence, Börzsöny, Budai-hg., 

Bükk, Cserhát, Dunántúli-dombság, Dunántúli-khg., Duna–Tisza-köze, Dunazug-hegység, Észa-

ki-khg., Gellért-hegy, Hortobágy, Horvátország, János-hegy, Kárpát-medence, Kékes, Kisalföld, 

Kiskunság, Kőszegi-hg., Mátra, Mecsek, Mezőföld, Nagykunság, Pesti-síkság, Románia, Somo-

gyi-dombság, Soproni-hg., Szerbia és Montenegró, Szlovákia, Szlovénia, Tiszántúl, Tolnai-

dombság, Velencei-hg., Vértes, Visegrádi-hg., Zalai-dombság, Zempléni-hg. 

Balaton, Bodrog, Csepel-sziget, Dráva, Duna, Fertő tó, Ipoly, Kis-Balaton, Kőrös, Maros, Moh-

ácsi-sziget, Rába, Sajó, Sió, Szigetköz, Tihanyi-fsz., Tisza, Tisza-tó, Velencei-tó, Zagyva, Zala, 

Aggteleki N. P., Balaton-felvidéki N. P., Balatonfüred, Budapest, Debrecen, Eger, Fertő-Hanság 

N. P., Győr, Hortobágyi N. P., Kiskunsági N. P., Kőszeg, Miskolc, Őrségi N. P., Pécs, Siófok, 

Sopron, Szeged, Veszprém. 

A továbbhaladás feltétele: 

Az 5. évfolyam végén a tanuló: 

 – legyen képes a természeti formák, élőlények, egyszerű jelenségek, folyamatok megfigyelésé-

re, tapasztalatainak összegzésére és ismertetésére, 

 – tudjon tanári irányítással egyénileg és csoportban dolgozni, 

 – legyen képes az élő és élettelen világ ok-okozati összefüggéseinek felismerésére, példákkal 

történő illusztrálására, 

 – használja megfelelő biztonsággal a szaknyelvet és az önálló ismeretszerzés megismert tech-

nikáit 

 – ismerje a térkép ábrázolásmódja és a valóság közötti kapcsolatot, 

 – a térkép jelkulcsának használatával igazodjon el – elemi szinten – Magyarország domborzati-

vízrajzi, közigazgatási és egyszerű tematikus térképein, 

 – ismerje az időjárási elemek területi, időbeli változásai közötti összefüggéseket, 
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 – fogalmazza meg, milyen az aktuális időjárás, 

 – tudjon különbséget tenni az időjárás és az éghajlat között, 

 – ismerje hazánk éghajlatának jellemzőit, 

 – ismerje fel a legfontosabb felszínformákat a valóságban és a térképen, 

 – ismerje fel leírásból, jellemző álló- vagy mozgóképről hazánk nagytájait. Értse a felszínük ki-

alakulásában résztvevő folyamatok egymásutániságát, összhatását, 

 – tudjon példákat mondani a haza nagytájak természeti-társadalmi-környezeti értékeire, 

 – legyen képes felismerni, megnevezni és jellemezni az őszi és a tavaszi kertben megismert élőlé-

nyeket, 

 – ismerje és hasznosítsa a gyümölcs- és zöldségfélék táplálkozásban betöltött szerepét, fogyasz-

tásuk egészségügyi szabályait, 

 – tudja, hogy a kert élőlényei környezetükkel és egymással szoros kapcsolatban, kölcsönhatásban 

élnek, 

 – ismerje az ember természetformáló munkáját a kultúrnövények kialakulásának és az állatok 

háziasításának folyamatában, 

 – ismerje fel és tudja jellemezni a megismert állatok küllemét, testfelépítését, életmódját és az 

emberhez való kapcsolatát, 

 – ismerje a háziállatok tenyésztésének célját és az egészséges állattartás ismérveit, 

 – rendelkezzen a növényi és állati termékek fogyasztásának elemi egészségügyi ismereteivel és 

gyakorlatával, 

 – sajátítsa el és használja a mindennapi életében a helyes fogyasztói magatartás ismereteit, 

 – törekedjen a kulturált és emberséges állattartás, valamint az állatvédelmi szabályok betartásá-

ra, 

 – ismerje fel a környezetében tapasztalható környezetkárosító tevékenységeket, folyamatokat, 

 – értse és tudja, hogy élő és élettelen környezetének állapotáért ő is sokat tehet. 

 

Jelesre értékelhető a tanuló teljesítménye, ha: 

A kerettanterv követelményeinek hibátlanul megfelel. 

 Megfigyelései pontosak. 

 Szóbeli, írásbeli kifejezőképessége pontos, szabatos. 

 Órákon aktív, tevékeny. 

 Taneszközeit rendeltetésszerűen, önállóan használja. 

 Gyűjtőmunkája folyamatos, önálló. 

 Tanulásában a tankönyvön kívüli ismeretforrásokat jól, önállóan használja. 

Munkájával jusson el az alkalmazás szintjére, legyen képes az ismeretet új szituációban való fel-

használására, átvitelére. 

 

1. Általános fogalmak: 

 A fogalmakat önállóan, pontosan, teljes tartalmukkal ismeri, a szakkifejezéseket hibát-

lanul használja. 

 Tudja a megismert növényeket és állatokat a megfelelő biológiai szakkifejezések hasz-

nálatával hat-nyolc összefüggő mondattal jellemezni. 

2. Egyedi fogalmak, topográfia: 

 A földrajzi nevek pontos megmutatása a térképen, tartalmi jegyeik pontos alkalmazása. 

3.  Folyamatok: 

Ismerje a kert növényeinek létfolyamatait. 

 Tudja, melyek a tanult állatok egyedfejlődésének szakaszai. 

 Érdeklődik a környezete jelenségei iránt, ismereteiről beszámol társainak. 
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 Ismerje az alföldi tájak kialakulását, dombságaink kialakulását, hegyvidékeink kialaku-

lását. 

 Ismeri a településeket kialakító folyamatokat. 

 A folyamatok pontos leírása, a szakkifejezések önálló, pontos használata. Ezeket legyen 

képes alkalmazni tankönyvön kívüli példákon is. 

 

4.  Összefüggések, törvényszerűségek, kölcsönhatások: 

 Felismeri a környezetében megnyilvánuló kölcsönhatásokat és változásokat, képes ezek 

összehasonlítására. 

 Felismeri a növény szervezete és környezeti igényei, az állatok szervezeti felépítése és 

életmódja közötti összefüggéseket. 

 Tudja a zöldség- és gyümölcsfélék, a gabonafélék, haszonállatok fontosságát az ember 

életében. 

 Ismerje az erdő fontosságát az egészséges környezet alakításában. 

 Vegye észre a növény- és állatvilág környezetre kifejtett hatásait. 

 Ismerje fel a környezetkárosító hatásokat 

 Ismerje a növénytermesztés és állattenyésztés gazdasági jelentőségét, a magyar mező-

gazdaság fejlődésének nemzetközi jelentőségét 

 Ismerje a természetföldrajzi tényezők kölcsönös egymásra hatását (kialakulás - mai fel-

szín, fekvés - felszín - éghajlat, felszín - éghajlat - vízrajz). 

 Ismerje természeti tényezők hatása a nagy tájak gazdasági életére. 

 Ismerje az ipartelepítő tényezőket. 

 Ismerje a városok kialakulásának történeti hátterét. 

A fentieket olyan példákkal (megfigyelésekkel, gyűjtött anyaggal) is képes alátámasztani, ame-

lyeket tanítási órán nem hallott. 

 

 

 

5.  Gyakorlatok  

 Biztosan felismeri a tanult élőlényeket, tudja azokat csoportosítani különböző szem-

pontok alapján. 

 Gyakorlott a növények, állatok vizsgálatában. 

 Ismeri a növényi táplálék fontosságát az egészség megőrzése érdekében. 

 Balesetmentesen képes használni a vizsgálódáshoz szükséges eszközöket. 

 Önállóan használja a tankönyvön kívüli ismeretforrásokat (lexikonok, szakkönyvek). 

 Önálló megfigyeléseket végez: pl. környezeti változások figyelése (előre megadott 

szempontok alapján) hírek, gazdasági események. 

 Pontos mérések különböző léptékű és tematikájú térképeken. 

 Vizsgálódások a megismert és új kőzetminták, talajminták vizsgálata. 

A fentieket önállóan tudja alkalmazni tanítási órákon. Tudja szóban pontosan, érthetően, szak-

szerűen előadni, írásban rögzíteni. 

 

Félévkor és év végén jelest kap, akinek írásbeli beszámolói és szóbeli feleleteinek átlaga 4,5 fe-

lett van. 

 

Jóra értékelhető a tanuló teljesítménye, ha: 

 

 Megfigyelései nem mindig pontosak, kevés tanári irányítást igényel. 

 Szóbeli, írásbeli kifejezőképessége jó, de nem mindig pontos, szabatos. 
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 Órai aktivitása változó. 

 Taneszközeit rendeltetésszerűen használja. 

 Gyűjtőmunkája csak tanári irányítással folyamatos. 

 Felkészülése rendszeres ugyan, de nem mindig pontos. 

Munkájával jusson el a reprodukció szintjére, amely képessé teszi a fogalmak, folyamatok, ösz-

szefüggések önálló felidézésére, értelmezésére, magyarázatára a tanultak alapján. 

 

1.  Általános fogalmak: 

 Tudja a tanult növényeket és állatokat a megfelelő biológiai szakkifejezések használatá-

val négy-öt összefüggő mondattal jellemezni. 

 Tárgyi tudása jó, tévedéseit önállóan javítja. 

 

2.  Egyedi fogalmak, topográfia: (ugyanaz, mint a jelesnél) 

 

3.  Folyamatok (ugyanaz, mint a jelesnél) 

 

4.  Összefüggések, törvényszerűségek, kölcsönhatások:  

 A jelesnél leírt összefüggések elemzését tanári segítséggel végzi, összehasonlításokban 

kevés hibát ejt. 

 

 

5.  Gyakorlatok:  

 Felismeri a tanult élőlényeket, a különböző szempontok szerinti csoportosításban csak 

apró tévedései vannak, melyet önállóan javít. 

 Megfigyelések: pl. a környezeti változások figyelemmel kísérése, hírek, gazdasági ese-

mények, mérések különböző léptékű és tematikájú térképeken (kis hibával) 

 Vizsgálódások: talajminták, kőzetminták vizsgálata (tanári irányítással) 

 

Félévkor és év végén jó osztályzatot kap az a tanuló, akinek írásbeli beszámolói és szóbeli felele-

teinek átlaga 3,5 - 4,5 között van. 

 

Közepesre értékelhető a tanuló teljesítménye, ha: 

 

 Megfigyelései hiányosak, pontatlanok, nevelői vezetést igényel. 

 Szóbeli, írásbeli kifejezőképessége pontatlan, a szaknyelvet hiányosan alkalmazza. 

 Taneszközeit csak társai, vagy tanára segítségével tudja rendeltetésszerűen használni. 

 Gyűjtőmunkája hiányos, rendszertelen, csak nevelői felhívásra végzi. 

 Felkészülése pontatlan, rendszertelen, hiányos. 

 Állandó nevelői odafigyelést, segítséget, ellenőrzést igényel. 

Tudása a megnevezés (esetleg felismerés) szintjén van.. 

 

1.  Általános fogalmak: 

 Tanári kérdésre felismeri a fogalmakat, meg tudja mondani a fogalmak nevét. 

 Tartalmi jegyek ismerete hiányos, a lényeget érinti. 

 A felsorolásokból képes kiválasztani a helyes válaszokat. 

 

2.  Egyedi fogalmak, topográfia: 

 Ismeretei hiányosak és hibásak, de segítséggel ki tudja javítani. 

 A fogalmak tartalmi jegyeit hiányosan és hibásan ismeri. 



EMBER A TERMÉSZETBEN TERMÉSZETISMERET 5-6. ÉVFOLYAM  

 18 

 

3.  Folyamatok: 

 A folyamatok egészét, összefüggéseit nem ismeri fel. (felcseréli vagy lépéseket kihagy) 

 A folyamatok szakaszait (eseményeit) csak segítséggel képes elmondani. 

 

4.  Összefüggések, törvényszerűségek: 

 Tanári segítséggel csak nehezen ismeri fel ezeket, hibátlan megfogalmazásra nem képes. 

 

5.  Gyakorlat: 

 A tanult növényi és állatfajok felismerésében téveszt. 

 Önálló gyűjtőmunkát nem végez. 

 Mérései pontatlanok, segítséggel nehezen pontosít. 

 A tanult kőzeteket nehezen ismeri fel. 

 Adatrögzítése pontatlan hiányos. 

 

Félévkor és év végén közepest kap az a tanuló, akinek írásbeli beszámolói és szóbeli feleleteinek 

átlaga 2,5 - 3,5 között van. 

 

Elégségesre értékelhető a tanuló teljesítménye, ha: 

 

 Megfigyelései hiányosak, pontatlanok a nevelői segítés ellenére is. 

 Szóbeli, írásbeli kifejezőképessége nagyon gyenge, a szakkifejezéseket pontatlanul, hiá-

nyosan alkalmazza. 

 Taneszközeit nevelői segítséggel sem tudja rendeltetésszerűen használni. 

 Gyűjtőmunkát, önálló megfigyeléseket nem végez. 

 Felkészülése alkalomszerű, hiányos. 

 Állandó nevelői (tanulói) segítséggel, ellenőrzéssel sem képes jobb munkát végezni. 

 Órákon passzív, hátráltatja a folyamatos munkát. 

 

1.  Általános fogalmak: 

 Tudja a megismert állatok és növények jelentőségét az ember életében. 

 Tudja a megismert fajok testrészeit felsorolni. 

 Ismeri a környezetbarát növénytermesztés és állattenyésztés lényegét. 

 Ismeri az állattartás etikai, egészségügyi követelményeit. 

 Fel tudja sorolni a természetföldrajzi tényezőket. 

 Fel tudja sorolni a tájakat kialakító külső és belső erőket. 

 Fel tudja sorolni a nagy tájak alapvető természetföldrajzi jellemzőit (felszínformák, ég-

hajlat). 

 Tud legalább egy példát mondani városok kialakulásának okairól. 

 

2.  Egyedi fogalmak, topográfia:  

 Ismeretei hiányosak és hibásak.  

 A fogalmak tartalmi jegyeit hiányosan és hibásan ismeri. 

 

1.  Folyamatok: 

 A kész válaszok, felsorolások, folyamatsorok közül legalább 40%-ban ismerje fel a he-

lyes választ. 

 

2.  Összefüggések: 
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 Az egy tényezős összefüggések közül legalább 40%-ban képes a helyeseket felismerni 

vagy kiválasztani (pl. felszín - gazdasági élet, fekvés - éghajlat, felszín - vízrajz, felszín - 

éghajlat, időjárás - növényzet - talajminőség). 

 

3.  Gyakorlatok:  

 Felismeri a tanult növényeket, állatokat részeik alapján. 

 Munkafüzetében képes a nevelő által megadott feladatokat elvégezni (pl. térképjelek 

használata, elemi térképhasználat színek, magassági számok alapján, települések beírása, 

tájak, fontosabb vizek beírása). 

 

Félévkor és év végén elégséges osztályzatot kap az a tanuló, akinek írásbeli beszámolói és szóbe-

li feleleteinek átlaga 1,5 - 2,5 között van. 
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6. évfolyam 

Időkeret: Évi óraszám: 74 óra 3+ 18 óra egészségtan 

 Heti óraszám: 2 óra 

Javasolt óraterv 

 

Témák 
Új tananyag  

feldolgozása 

Gyakorlás,  

kísérletezés,  

helyi igény 

Összefoglalás,  

ellenőrzés, hiánypót-

lás 

Össz- 

óraszám 

Év eleji ismétlés – – 1 4 

I. Élet az erdőben 12 1 2 15 

II. Vizekben, vizek part-

ján 

8 1 2 11 

III. Füves területek élő-

világa 
6 – 2 8 

IV. Tájékozódás Földön 10 3 3 16 

IV. Hazánk Magyaror-

szág 
14 1 2 17 

Fizikai alapismeretek     

I. Anyag, test, tulajdon-
ság, mennyiség 

6 1 2 9 

II. Kölcsönhatás, válto-
zás 

7 1 2 9 

Egészségtan     

I. A kiskamasz szerveze-
te és a tennivalók 

6 1 1 8 

II. A kiskamasz szemé-
lyisége, kapcsolatai és 
konfliktusai 

4 1 1 5 

III. Környezeti hatások, 
veszélyhelyzetek 

2 1 1 4 

IV. Az elsajátított isme-
retek, készségek, képes-
ségek és szokásrendsze-
rek összegzése 

  1 1 

Év végi összefoglalás 
   3 
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Hazai tájak életközösségei 

I. Téma: Élet az erdőben 

Cél: 

 – Megláttatni a hazai erdők szépségét, sokszínűségét. Felkelteni a tanulók érdeklődését az erdei 

életközösség élőlényei, évszakokhoz kötődő változásai iránt. 

 – Fejleszteni a tanulók ökológiai szemléletét az erdő élőlényeinek és az életközösségben betöl-

tött szerepük megismertetésével. 

 – Tudatosítani és megértetni az élőlény és a környezet, az életmód és a szervezet, a testfelépítés 

és a működés oksági összefüggéseit. 

 – Megismertetni a hazai erdők gazdasági értékét, veszélyeztetettségét. 

 – Érdeklődést kelteni hegyvidéki erdeink nemzeti parkjai iránt. 

 – Elsajátíttatni olyan magatartást, viselkedésmintát, mely az erdei életközösség védelmét szol-

gálja. 

 – Fejleszteni a tanulók felelősségtudatát és tenni akarását az erdő kincseinek megőrzése, gyara-

pítása érdekében. 

 – Lehetővé tenni aktív részvételüket erdővédelmi munkálatokban. 

Tartalom Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

Hazai erdőségeink földrajzi helye, 

kialakulása, gyakori erdőtípusainak 

jellemzői. 

Az erdőszintek legjellemzőbb növé-

nyeinek: kocsánytalan tölgy, erdei 

fenyő, gyepürózsa, kökény, erdei 

pajzsika, seprűmoha, hóvirág faji jel-

lemzői, igénye, testfelépítése és 

hasznosítása. 

Az erdő gombáinak: erdőszéli csi-

perke, gyilkos galóca testi felépítése, 

életmódja 

A gombafogyasztás szabályai. 

 

 

 

 

Gombák, mohák, harasztok, nyitva-

termők, kétszikűek, zárvatermők. 

 

Az erdő állatainak: szarvasbogár, 

gyapjas lepke, koronás keresztes 

pók, közönséges kullancs, éti csiga, 

erdei egér, széncinege, nagy tarka-

harkály, erdei fülesbagoly, róka, 

vaddisznó, gímszarvas faji jellemzői, 

testfelépítése, életmódja, élettere és 

szerepe az erdő életközösségében. 

 

 

 

Tudatosítani a földrajzi helyzet, a környezeti tényezők, 

valamint a növények igénye és előfordulása közti oksági 

összefüggéseket. 

Felismertetni és a növényi algoritmus segítségével jelle-

meztetni az erdőszintek növényeit. 

Megláttatni a növények, növénytársulások hasonlóságait, 

különbségeit, életközösségben betöltött szerepét. 

 

Felismertetni az ehető és mérgező gombapárok hasonló-

ságainak veszélyét. 

Tudatosítani a gombák szerepét az életközösségben és a 

mindennapi életben. 

Megismertetni a gombafogyasztás szabályait, és beláttat-

ni megtartásának fontosságát. 

A megismert élőlények besorolása a megfelelő rendszer-

tani kategóriákba. 

 

Küllemi sajátosságaik alapján felismertetni és jellemez-

tetni a megismert állatokat. 

Feltárni a környezet-szervezet-életmód, valamint a szer-

vek felépítése és működése közti oksági összefüggéseket. 

Tudatosítani az erdő élőlényeinek sokirányú kapcsolat-

rendszerét és szerepét az életközösségben. 

Erdei táplálékláncok összeállítása. 

 

 

 

A megismert állatok rendszerezése. 
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Tartalom Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

Puhatestűek, ízeltlábúak, rovarok, 

bogarak, lepkék, pókszabásúak, ge-

rincesek, madarak, emlősök. 

Az erdő szerepe, gazdasági jelentő-

sége, veszélyeztetettsége. 

 

Hegyvidéki erdők nemzeti parkjai: 

Bükki NP, Duna-Ipoly NP. 

Az erdő élőlényeinek vizsgálata. 

Megláttatni az erdő hasznát, a bioszférában betöltött sze-

repét, bemutatni veszélyeztetettségét. 

 

Tudatosítani a nemzeti parkok szerepét, bemutatni értéke-

it. Kíváncsiságot ébreszteni megismerésükre, felkeresé-

sükre. 

Elsajátíttatni a kulturált erdőjárás szabályait. 

 

Gyakoroltatni a vizsgálódásokhoz szükséges eszközök 

balesetmentes használatát, a vizsgálódás menetének és 

időrendjének betartását. 

II. Téma: A vizekben és a vizek partján 

Célok: 

 – Felkelteni a tanulók érdeklődését a vizek és vízpartok sajátos életfeltételei és élőlényei irányt. 

 – Megláttatni a környezeti tényezők, az élőlények igénye és területi elrendeződésük összefüg-

géseit, valamint a vízi és a vízparti élőlények sokszínű kapcsolatrendszerét, elválaszthatatlan-

ságát. 

 – Megérttetni az élőlények szervezetének és életmódjának hasonlóságaiban a környezethez való 

alkalmazkodás ökológiai magyarázatát. 

 – Felismertetni a folyók és állóvizek szerepét a bioszférában. 

 – Bemutatni a vízszennyezés forrásait és veszélyét, felismertetni a lokális vízszennyezés globá-

lis következményeit. 

 – Megismertetni a hazai vízi világ megőrzésére hivatott nemzeti parkok nevét, földrajzi helyét 

és természeti értékeit. 

Tartalom Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

Vizek, vízpartok életfeltételei. 

 

 

Baktériumok, növényi, állati jellegű 

egysejtűek teste és élete. 

Vízben élő növények, állatok: fona-

las zöldmoszat, hínáros békaszőlő, 

orvosi pióca, kecskerák, tavi kagyló, 

ponty, lesőharcsa külleme, testfelépí-

tése, életmódja, táplálkozási kapcso-

latai. 

A vízparti növénytársulások legjel-

lemzőbb növényeinek fehér fűz, nád, 

fekete nyár és a vízpartok legjelentő-

sebb állatainak: kecskebéka, vízisik-

ló, tőkés réce, barna réti héja, vidra, 

gyötrő szúnyog, szitakötők külleme, 

testfelépítése, életmódja. 

 

 

Összehasonlítással megláttatni a víz és a vízpart életfel-

tételeinek hasonlóságait és különbségeit. 

 

Felismertetni és jellemeztetni a megismert növény- és ál-

latfajokat. 

A növényi és állati szervek felépítése és működése közti 

összefüggések megérttetése, bizonyítása. 

A vízi élethez való alkalmazkodás példákkal történő il-

lusztrálása. 

 

 

Példákkal bizonyítani a vizek és vízpartok élőlényeinek 

sokrétű kapcsolatait. 

Szakkifejezések helyes használata. 

Érdekességek gyűjtése, kiselőadások készítése a megis-

mert állatok életéről. 
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Tartalom Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

Moszatok, egyszikűek, zárvatermők, 

gyűrűs férgek, puhatestűek, ízeltlá-

búak, rovarok, rákok, gerincesek, ha-

lak, kétéltűek, hüllők, madarak, em-

lősök közös tulajdonságai. 

 

A vízszennyezés forrásai, következ-

ményei. A vizek öntisztulása, vé-

delme. 

 

Tavak, folyók területén kialakított 

nemzeti parkok: Fertő-Hanság NP., 

Duna-Dráva NP. természeti értékei. 

 

Híres természettudósaink: Kitaibel 

Pál és Hermann Ottó. 

 

A vízi világ élőlényeinek vizsgálata 

A víz és a vízpart megismert élőlényeinek csoportosítása, 

rendszerezése. 

 

 

 

 

Megláttatni az édesvizek jelentőségét, és egyre növekvő 

veszélyeztetettségét. 

Megértetni, hogy a vizek öntisztulási folyamatai végesek. 

 

Kialakítani a nemzeti parkok meglátogatása iránti igényt. 

 

 

 

Kiselőadás készítése természettudósain életéről és mun-

kásságáról. 

 

A fegyelmezett vizsgálódás és balesetmentes eszköz-

használat gyakoroltatása. 

III. Téma: Füves területek élővilága 

Célok: 

 – Megláttatni a korábban megismert életközösségek élőhelyei, életfeltételei és élőlényei közötti 

hasonlóságokat, különbségeket. Tudatosítani a különbségek okát. 

 – Megérttetni a kedvezőtlen környezet és az élőlények életmódja, alkalmazkodása közti össze-

függéseket. 

 – Megismertetni az életközösség tipikus élőlényeit, táplálkozási kapcsolatait. 

 – Megláttatni a füves területek életközösségeinek szerepét, felismertetni élőhelyük szűkülésé-

nek és pusztulásának okait. 

 – Feltárni a természetes és mesterséges életközösség hasonlóságait és különbségeit. 

 – Megismertetni a legfontosabb szántóföldi növények igényét, testfelépítését, termesztését és 

hasznosítását. 

 – Vágyat ébreszteni a füves puszták nemzeti parkjainak felkeresésére. 

Tartalom Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

Füves területek, környezeti tényezői, 

életfeltételei. 

 

A füves puszták jellegzetes növénye-

inek: angolperje, nádperje, pongyo-

lapitypang, mezei zsálya és a parlag-

fű előfordulása, igénye, faji jellem-

zői. 

A mezőgazdasági kultúrnövények: 

búza, kukorica, napraforgó, cukorré-

pa habitusa, jellegzetes szervei, ter-

mesztése, hasznosítása. 

 

Értelmeztetni a környezeti tényezők, az életfeltételek és 

az élőlények életmódja közti összefüggéseket. 

 

A megismerési algoritmusok használata a növények jel-

lemzésénél. 

 

 

 

Képek, újságcikkek gyűjtése a kultúrnövények gazdasági 

értékeiről, termesztéséről és feldolgozásáról. 
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Tartalom Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

Egyszikűek, zárvatermők közös jel-

lemzői. 

Az életközösség állatainak: olasz-

sáska, zöld lombszöcske, zöld va-

rangy, fürge gyík, mezei nyúl, fácán, 

fehér gólya külleme, szervezete, 

életmódja, egyedfejlődése. 

 

 

Ízeltlábúak, rovarok, kétéltűek, hül-

lők, madarak, emlősök közös tulaj-

donságai. 

Az életközösség veszélyeztetettsége, 

gondozása, védelme. 

 

A Kőrös-Maros NP. és a Hortobágyi 

NP. természeti értékei. 

A megismert növények rendszerezése. 

 

Tudatosítani a kedvezőtlen életfeltételek és az élőlények 

alkalmazkodásának fontosságát és jelentőségét a faj fenn-

maradásában. 

A mező állatainak felismertetése, algoritmusok használa-

ta az állatok jellemzésénél. 

 

 

A mezei állatok besorolása a megismert rendszertani ka-

tegóriákba. 

 

Feltárni a füves élőhelyek területi szűkülésének veszélyét. 

 

 

Kedvet ébreszteni egy nemzeti park meglátogatására. 

IV. Téma: Tájékozódás a Földön 

Célok: 

 – A tájékozódásról tanultak kiterjesztése a földgömbi ismeretek elsajátíttatásával. 

 – A tájékozódáshoz szükséges szempontok – irány és távolság – megerősítése a fölrajzi fokhá-

lózat megismertetésével, használtatásával. 

 – A térbeli elvonatkoztatás képességének továbbfejlesztése árnyaltabb és biztonságosabb kép-

zetek kialakításával. 

 – A természettudományos gondolkodáshoz szükséges képességek alapozása a természeti fo-

lyamatok, összefüggések, törvényszerűségek megismertetésével. 

 – A kulcskompetenciákkal kapcsolatos képességek alapozása. 

 – Az értelmes, összefüggésekre épülő tanulás eljárásainak gyakoroltatása a tankönyvi és egyéb 

információhordozók felhasználásával. 

 – A tanulás iránti motiváció felkeltése, fenntartása örömteli tanulási élményekkel. 

 – A környezettudatos magatartás alapozása. 

Tartalom Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

Mi van a Föld felszínén? 

 

A szélességi körök. 

A hosszúsági körök. 

A földrajzi fokhálózat. 

 

Kontinensünk Európa, hazánk helye 

Európában. 

 

A nappalok és éjszakák váltakozása. 

 

Éghajlati övezetek. 

Az éghajlatot alakító, módosító té-

nyezők. 

Bővíteni a tájékozódással kapcsolatos ismereteket a föld-

rajzi fokhálózat megismertetésével. 

Hazánk földrajzi helyzetének meghatározása. A hely-

meghatározás lépéseinek begyakoroltatása. 

Megismertetni a tanulókat a Föld gömb alakjával és a 

gömb alak miatt kialakuló éghajlati övezetességgel. 

A Föld mozgásai és a napi, évi időszámítás közötti össze-

függések megláttatása. 

A Föld Nap körüli keringésének és a tengelyferdeség sze-

repének felismertetése az évszakok kialakulásában. 

Az égitestek (Nap, Föld) helyzetének modellezése a kü-

lönböző napszakokban és évszakokban. 

A Nap napi és évi látszólagos mozgásának megfi-

gyeltetése az égbolton. Az éghajlati övezetek jellemzése. 
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Tartalom Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

Európa éghajlata. Az éghajlatot kialakító tényezők hatásának megfigyelte-

tése diagramokon és tematikus térképeken. 

IV. Téma: Hazánk: Magyarország 

Cél: 

 – A tájékozódás kiterjesztése a magyarországi nagytájakra. 

 – A kialakulásukban résztvevő folyamatok megérttetése. 

 – Összefüggések megláttatása a kialakulásuk folyamatai és mai felszínük között. 

 – Képet adni az egyes tájak felszínéről, éghajlati jellemzőiről, vizeiről, legfontosabb környezeti 

értékeiről. 

 – Az alapvető földrajzi-környezeti jelenségek, folyamatok térbeli elhelyezése. 

 – A földrajzi környezetre kifejtett egyéni, társadalmi hatások és a belőlük adódó problémák fel-

ismerése – a megoldási módok keresése. 

 – A hazai tájak természeti és társadalmi-gazdasági értékeinek megismertetésével a hazánkhoz 

való kötődés alakítása, a nemzettudat fejlesztése. 

 – Magyarország nemzetközi hírnevének megismertetése, tudatosítása. 

Tartalom Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

Hazánk a Kárpát-medencében. 

1. Az Alföld: 

Nagykunság. 

Hortobágy. 

Kiskunság. 

Mezőgazdaság és élelmiszeripar ha-

zánk legnagyobb táján. 

Települések az Alföldön. 

2. A Kisalföld. 

3. Az Alpokalja. 

4. A Dunántúli-dombság. 

5. A Dunántúli-középhegység. 

Élet a hegységekben. 

A Balaton. 

6. Az Északi-khg. 

Élet az Északi-khg.-ben és a meden-

cékben. 

Az adott tájaknál a Hortobágyi-, 

Kiskunsági-, a Fertő-Hanság-, Bala-

ton-felvidéki-, Őrségi-, Aggteleki- 

Nemzeti Park. 

(A többi a 6. évfolyamos természet-

ismeret tantervben: az erdő, a vizes 

élőhelyek, a mező életközösségeinél) 

Budapest. 

Hazánk elhelyezése Közép-Európában, a Kárpát-

medencében. 

A felszínfejlődés fő folyamatainak megértése a magyar-

országi tájak példáin. 

Kép kialakítása a nagytájakról, a földrajzi-környezeti tar-

talmú információk értelmezésével és feldolgozásával 

egyéni és csoportmunkában 

– a lényeg kiemelésével, a hasonlóságok és különbségek 

észrevételével, 

– ábrák, képek adatsorok diagramok elemzésével, össze-

hasonlításokkal, 

– tények, szöveges információk ábrázolásával, 

– következtetések megfogalmazásával. 

Az életmódban, szokásokban bekövetkezett változások 

érzékeltetése példák segítségével. 

A magyarországi nagytájak összehasonlítása. Hasonló és 

eltérő földrajzi jellemzőik megkerestetése. 

A társadalmi-gazdasági és környezeti folyamatok kapcso-

latainak, összefüggéseinek felismertetése példákon ke-

resztül. 

Annak beláttatása, hogy a környezet megóvásáért mi is 

felelősek vagyunk. 

A személyes cselekvés gyakorlatának és lehetőségeinek 

vizsgálata konkrét példákon. 

Az alapvető szakkifejezések használata. A topográfiai fo-

galmak leolvasása a térképről, elhelyezése a munkatérké-

pen. 

Gyűjtemények, tablók közös összeállítása közvetlen irá-

nyítással: a magyarországi tájakról, településekről, nem-

zeti parkokról, a fővárosról. 
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I. Anyag, test, tulajdonság, mennyiség 

Célok és feladatok 

 – Konkrét esetekben megkülönböztetni az anyagot és a testet. 

 – Kapcsolatot teremteni az anyag általános szóhasználata és környezetünk legfontosabb, konk-

rét anyagai között. Az absztrakciós képesség erősítése. 

 – Kísérleti tapasztalatra építve “elhitetni”, hogy az anyag részecskeszerkezetű, és ezt később 

magyarázóelvként elfogadni. A logikus gondolkodás gyakoroltatása, erősítése. A modell szó 

és fogalom megismertetése. 

 – Egységes szemléletű rendszerbe foglalni a személyes tapasztalatok alapján már ismert, hal-

mazállapotokat és azok megváltozását. Különféle anyagok halmazállapot-változásánál a kö-

zös jellemzők felismertetése és megfogalmazása. Általánosítás. A rendszerben gondolkodás 

erősítése. 

 – Felismertetni, hogy ugyanaz az anyag többféle halmazállapotban is megjelenhet, így a gázok, 

tehát a levegő is anyag. Logikus gondolkodásra késztetés. 

 – Megmutatni a különbséget az olvadás és oldódás között. A különbségek felismerése, kieme-

lése. 

 – Kialakítani a kapcsolatot a test – tulajdonság – mennyiség összetartozó, de különböző lénye-

gű fogalmi hármasa között. Tudatosítani a különbséget a tulajdonság és az annak mértékét 

jellemző mennyiség között. Megkülönböztetés. 

 – Megismertetni a mennyiség, mérőszám, mértékegység kapcsolatát és szerepét a tulajdonságok 

jellemzésében. 

 – Egyéni és közös munka közben megértetni néhány egyszerű mérés lényegét, célját és módsze-

reit. A koncentráló-, az alkalmazkodóképesség, az önfegyelem erősítése és a kézügyesség ja-

vítása a közösen végzett munka által. 

Tartalom Fejlesztési feladatok 

– Anyagok és testek (tárgyak). 
 
– Az anyag részecske szerkezete. 
 
 
 
– Halmazállapot, halmazállapot-változások fo-

galma és kísérleti bemutatása. 
– Az oldódás és lepárlás fogalma és kísérleti 

bemutatása. 
 
– A testek néhány ismert tulajdonsága és azok 

mennyiségi jellemzése. (l; A; V; t) 
 
– A testek tehetetlensége. A tömeg fogalma és 

mérése. 
– A sűrűség kvalitatív fogalma és kapcsolata 

az úszással, lebegéssel, elmerüléssel. 

Összehasonlítás, megkülönböztetés, kézbe vett 
konkrét tárgyak esetében. 
Tapasztalatok felidézése, célirányos megfi-
gyelés, kísérletezés közös elemzése. A meg-
állapítások általánosítása. Modellalkotás, az 
absztrakció elemei. 
Köznapi ismeretekhez kapcsolni és rendsze-
rezni a bemutató kísérletek tapasztalatait. 
A bemutatott kísérletek elemzése, a különb-
ségek megállapítása és következtetések levo-
nása a látottakból. Logikus gondolkozás. 
A már tanultak új szempontú bővítése, általá-
nosítása. A mérések és számolások gyakorlati 
megvalósítása. 
A tapasztalatok és kísérletek összekapcsolása. 
Fogalomalkotás elemi szintű absztrakcióval. 
Gondolati kísérletekre építés. Valós kísérlettek 
eredményeinek megfogalmazása. A látottak ál-
talánosítása. Gyakorlati alkalmazás. 

Követelmények 

A tanuló: 

 – konkrét esetekben tudjon különbséget tenni a vizsgált testek anyagai között, azok szembetűnő 

jellemzői alapján. 

 – fogadja el, hogy az anyag részecskeszerkezetű, és ezt, a tanultak alapján, tudja magyará-

zóelvként felhasználni. 
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 – ismerje fel a különféle halmazállapotokat, azok megváltozását, legyen képes ezeket meg-

nevezni és jellemezni. 

 – egyszerű esetekben tudjon különbséget tenni az olvadás és az oldódás között. 

 – tudja, hogy a mennyiségekkel a tulajdonságok mértékét jellemezzük, ismerje ebben a csele-

kedetben a mérőszám és a mértékegység szerepét. 

 – legyen képes a már tanult, legegyszerűbb mérések önálló elvégzésére (hosszúság, űrtartalom, 

hőmérséklet, idő). 

 – rendelkezzen szemléletes képpel az anyagok sűrűségének lehetséges okairól, emlékezzen a 

sűrűség és az úszás, lebegés, elmerülés kapcsolatára. 

II. Kölcsönhatás, változás 

Célok és feladatok 

 – Néhány egyszerű változási folyamat vizsgálatával, fokozatos felismerés közben a tanulók fo-

gadják el, hogy változás csak a környezet hatására, kölcsönhatás közben jöhet létre. Megfi-

gyelő-, lényegkiemelő- és általánosító képesség erősítése. 

 – Az eddig jártasság szinten végzett mérések (hőmérséklet, idő, hosszúság) önállóságának erő-

sítése, közelítése a készség szint felé. Az önállóság és a tartós önfegyelem erősítése. 

 – A mozgásállapot-változást eredményező erőhatás és az (azt jellemző) erő fogalmának kvalita-

tív kialakítása, a meg levő tapasztalatokra és a tanulói kísérletekkel szerzett ismeretekre ala-

pozva. Ok-okozati kapcsolatok felismertetése és megnevezése 

 – Az erő mérésének és mértékegységének megismertetése praktikus (nem elméleti) megkö-

zelítésben, a már eddig is alkalmazott “gondolati ritmusnak” megfelelően. 

 – Az állapotváltozás kifejezés felismerés szintű értelmezése. 

 – Az erő – ellenerő, mint egy speciális kölcsönhatás jellemzőinek, kísérleti alapján történő fel-

ismertetése és értelmezése. Az eddig megszerzett ismeretek alkalmazása egy új konkrét eset-

ben. A rendszerben gondolkodás erősítése. 

 – Tudatosítani, hogy a látszólagos “közvetlen távolhatást” a fizikai mezők közvetítik, és, hogy 

ezek ugyancsak anyagok. A mágneses, elektromos, gravitációs hatás anyagi eredetét elfogad-

tatni. Logikus következtetések gyakoroltatása, erősítése. A több területről szerzett konkrét 

ismeretek összekapcsolása, általánosítása. 

 – A fény közismert kölcsönhatásaiból annak anyagi voltára következtetni.  

Tartalom Fejlesztési feladatok 

– A testek hőmérséklete és hőmérséklet-vál-

tozása (Termikus kölcsönhatás) 

 

 

– Mozgás és mozgásállapot-változás (Mecha-

nikai kölcsönhatás) 

 

 

– Az erő fogalma és mérése. Erő-ellenerő. 

 

 

– Mágneses kölcsönhatás. 

 

 

– Elektromos kölcsönhatás. 

 

 

Irányított tanulói kísérletetek elvégzése, közös 

elemzése és a legfontosabb megállapítások 

megfogalmazása. A kölcsönhatás szó kimon-

dása. 

Az e témában szerzett köznapi tapasztalatok 

céltudatos felidézése. Részvétel ezek gondolati 

vizsgálatában és a kiemelt lényeg megfo-

galmazásában. 

A köznapi tapasztalatokból származó ismeretek 

magasabb szintre emelése kísérletek alapján. 

Általánosítás, absztrakció. 

Bemutató kísérletek elemzése. A mágneses 

mező létezésére következtetés a kölcsönha-

tásról eddig tanultak alkalmazásával. 

Bemutató kísérletek elemzése. Következtetés-

sel az elektromos mező létezésének felisme-

rése. A két mező összehasonlítása. 
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Tartalom Fejlesztési feladatok 

– Gravitációs kölcsönhatás. 

 

 

 

 

 

– A fény legfontosabb kölcsönhatásai. 

Köznapi tapasztalatok és a kölcsönhatásokról 

tanultak alapján felismerni a gravitációs mező 

létezését, e fejezet összefoglalása alapján ész-

revenni, hogy az anyagnak két fajtája van: a ré-

szecskeszerkezetű és a mező. Analógia, fo-

kozatos absztrakció. 

A fény kölcsönhatásai alapján felismerni annak 

anyagi voltát és szerepét a földi életben. 

Követelmények 

A tanuló: 

 – ismerje fel a termikus- és mechanikai kölcsönhatásokat, az azokban résztvevő partnereket, 

valamint tudja, hogy változás csak a test és a vele érintkező környezet kölcsönhatása közben 

jöhet létre. 

 – konkrét esetekben vegye észre a mozgás(állapot) megváltozása és az erőhatás kapcsolatát, 

ennek a folyamatnak a kölcsönhatás jellegét. 

 – tudja mennyiségileg jellemezni az erőhatásokat, tehát ismerje az erő fogalmát, annak mér-

tékegységét. Ismerje az erőmérés módját rugós erőmérővel. 

 – vegye észre a mágneses, elektromos és gravitációs jelenségek kölcsönhatásjellegét, ismerje 

fel, hogy itt az egyik partner mező. 

 – fogadja el a mezők létezését, azok anyagi voltát és ezáltal azt, hogy az anyagnak két fajtája lé-

tezik, a részecskeszerkezetű és a mező. 
 – kölcsönhatásai alapján ismerje fel a fény anyagi voltát, értse a fény szerepét a földi életben. 

A tananyag feldolgozásához szükséges topográfiai fogalmak 

Adriai-tenger, Afrika, Atlanti-óceán, Ausztrália, Antarktisz, Amerika, Ázsia, Csendes-óceán, 

Eurázsia, Európa, Fekete-tenger, Földközi-tenger, Indiai-óceán, Jeges-tenger, Kaszpi-tenger. 

Alpok, Badacsony, Etna, Kárpátok, Pó-síkság, Román-alföld, Urál, Vezúv. 

Burgenland, Erdély, Észak-, Nyugat-, Dél-, Kelet- és Közép-Európa, Felvidék, Kárpátalja, Vaj-

daság. 

Baktérítő, Déli-sark, déli-sarkkör, Egyenlítő, Északi-sark, északi-sarkkör, Ráktérítő. 
 

Egészségtan 

Alapgondolatok az egészségtan tanításához 

A 6. és a 8. osztályos egészségtan a környezetismeret 1-4. évfolyamán elsajátított alapismere-

tekre, készségekre és képességekre épülve bővíti az ember környezetével, kamaszkori szerveze-

tével, lelki életével, viselkedésével kapcsolatos ismereteket. Továbbfejleszti az egészséges életvi-

tel és a környezettudatos magatartás szokásrendszerét. Hozzájárul a reális énkép, önismeret 

egészséges fejlődéséhez. Segíti az alapvető erkölcsi normák és az örök emberi értékek /egészség, 

becsület és a tudás / elfogadását. 

Ennek érdekében az ismeretek feldolgozása során prioritást kap a testi és lelki egészség, a 

felnőtt lét szerepeire való felkészülés, a környezeti nevelés és a kommunikációs kultúra fel-

adatainak megvalósítása. Központba kerül az énkép, a reális önismeret fejlesztése, mely a har-

monikus személyiségfejlesztés alapja. 
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Ezen feladatok megvalósításához válogatódott ki a tananyag. Tartalmát, mennyiségét és is-

mereteinek egymásra épülését a 11-14 éves tanulók érdeklődése, testi-lelki sajátosságai, prob-

lémái, veszélyeztetettsége és az ezekkel kapcsolatos tennivalók határozták meg. 

Mindkét évfolyamon három témakörbe rendeződött az ismeretanyag. Az első az emberi 

szervezet felépítésének és működésének elemi ismereteivel, kamaszkori változásaival és a tenni-

valókkal ismerteti meg a tanulókat. A 8. évfolyamon ezekről az ismeretekről áttevődik a hangsúly a 

betegségmegelőzés, a betegápolás és az elsősegélynyújtás ismereteire. Jelentős szerepet kapnak 

még a nemiség vállalásával, a női és férfi szereppel, valamint a szexualitással kapcsolatos egyéni 

és társadalmi kérdések is. Közben elsajátítódnak azok az életviteli szokások, szokásrendszerek, 

melyek segítik az egészség megőrzését, a testi és lelki harmónia kialakulását. 

A második téma a serdülőkor lelki, viselkedésbeli változásaival, konfliktusaival, valamint 

családi és társas kapcsolatainak szerepével foglalkozik. Ezt követik mindkét évfolyamon az élve-

zeti és kábítószerek szervezetre gyakorolt hatásával, a szenvedélyekkel, szenvedély-

betegségekkel, veszélyhelyzetekkel kapcsolatos ismeretek. Végül a környezetvédelem tudni-, és 

tennivalóival zárul a tananyag. 

A felsorolt ismeretek és a hozzá kapcsolódó szokásrendszerek csak akkor válnak a minden-

napokban használható tudássá, ha beépülnek a tanulók személyiségébe. Ehhez az szükséges, 

hogy 

 – a tanítás-tanulás folyamatában megteremtődjön a tanulók számára önmaguk megismerésére 

motiváló környezet, 

 – megfelelő érdeklődés, érzékenység alakuljon ki a tanulókban saját szervezetük testi, lelki jel-

lemzői, változásai iránt 

 – közvetlen kapcsolat teremtődjön az ismeretek és a tanulók mindennapi problémái között, 

 – korábbi ismereteik, személyes tapasztalataik beépüljenek az új ismeretek rendszerébe, 

 – kérdéseikre, problémáikra kapjanak elfogadható választ, magyarázatot, 

 – a tanulók aktívan vegyenek részt a megismerési és alkalmazási folyamatokban. 

 – az ismeretek feldolgozási módja életszerű legyen, kapjon benne helyet a párbeszéd, a vita, a 

szituációs játék, a kiselőadás éppúgy, mint a megfigyelésekről, gyűjtőmunkáról szóló tanulói 

beszámoló. 

Az új megismerési módszerek miatt a javasolt óratervben nem különülnek el az új ismeretek 

a munkáltatástól, a gyakorlástól és a helyi feldolgozás lehetőségeitől, mert ezek a tanórán belőli 

arányokban jelennek meg, mindig a konkrét igényeknek megfelelően. 

Az egészségtani ismereteknél az értékelés elvei is eltérnek más tantárgyakétól. Minimálisra 

csökken a szaktudományi ismeretek fontossága. Az az értékelendő, hogy a megszerzett ismere-

tek, szokásrendszerek milyen mértékben váltak a tanulók személyiségének jellemzőivé és miként 

hasznosítják ezeket a mindennapokban. 

Célok, feladatok 

Feleleveníteni, rendszerezni, bővíteni és továbbfejleszteni a környezetismeret 1-4 évfolyamán el-

sajátított ismereteket, képességeket, szokásokat. 

Kialakítani a tanulókban önmagukkal, környezetükkel szembeni érzékenységet, felelősséget. 

Elsajátíttatni testük felépítésének és működésének elemi ismereteit, megláttatni lelki tulajdonsá-

gaik megismerésének, akaraterejük fejlesztésének fontosságát. 

Tudatosítani a környezet, az életmód a viselkedés és az egészségi állapot ok-okozati összefüggé-

seit, megértetni, hogy egészségük és környezetük állapota tőlük is függ, ezért mindent meg kell 

tenni jobbításuk érdekében. 
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Megismertetni és gyakoroltatni a nemiségükhöz tartozó társadalmi szerep, viselkedés formáit, az 

egészséges életvitel és a környezettudatos magatartás szokásrendszerét. 

Felismertetni az egészséget veszélyeztető környezeti hatásokat, bemutatni elutasításuk, kiküsz-

öbölésük lehetőségeit és formáit. 

Megláttatni az egészségvédelemben a betegségek megelőzésének fontosságát, az időbeni orvos-

hoz fordulás szerepét az eredményes gyógyításban. 

Segíteni az ismeretszerzés folyamatában az új módszerek elsajátítását, és az önellenőrzés igényé-

nek kialakulását a megszerzett ismeretek, szokások, magatartások terén. 

Tudatosítani, hogy egészségük éppúgy, mint becsületük és tudásuk örök emberi érték, melynek 

megőrzése minden ember legfontosabb és legszentebb kötelessége. 

Fejlesztési feladatok 

A tanuló érdeklődjön saját szervezetének állapota, társas kapcsolatai és környezete iránt. Le-

gyen érzékeny változásaira, problémáira. Tudjon ismereteket, tapasztalatokat, jó tanácsokat, 

szokásokat összegyűjteni, elsajátítani és a mindennapi életben hasznosítani. 

Ehhez az szükséges, hogy a tanuló 

 – legyen képes a szervezetében, környezetében és személyközi kapcsolataiban a jelenségek, 

változások tudatos megfigyelésére, 

 – tudja tapasztalatait értelmezni, magyarázni, belőle következtetéseket levonni, 

 – legyen képes újonnan megszerzett ismereteit, tapasztalatait a meglévők rendszerébe beépíte-

ni. 

 – tudja ezen ismereteinél, tapasztalatainál a lényegest a lényegtelentől elkülöníteni, az ok-

okozati összefüggéseket felismerni, 

 – vegye észre az egészséges test, a tiszta, rendezett környezet szépségét, becsülje meg értékeit, 

 – ismerje az egészségét, környezetét veszélyeztető tényezőket és használja fel ismereteit, ta-

pasztalatait a veszély időbeni felismerése és elhárítása érdekében, 

 – tekintse egészségének természetes és mesterséges környezetének védelmét valamint társas 

kapcsolatai harmóniájának megteremtését és megőrzését elsőrendű feladatának, 

 – szerezzen megfelelő szintű jártasságot az információszerzés egyes tevékenységeiben (gyűjtés, 

könyvtárhasználat, jegyzetelés, kiselőadás, tablók készítése, jegyzőkönyv összeállítása, mun-

ka-, csoporttevékenységek, kirándulások tervezése, szervezése stb.). 

Sajátítson el megfelelő mennyiségű és mélységű ismeretet az élő és élettelen anyag tulajdon-

ságairól szerkezetének és működésének összefüggéseiről. 

Ennek érdekében 

 – ismerje szervezete, környezete legfontosabb anyagait és azok legjellemzőbb tulajdonságait, 

 – tudja a leggyakoribb élelmiszerek, a belőlük készült ételek tápanyagtartalmát és lássa ezek 

szerepét az egészséges táplálkozásban, törekedjen étrendjét az egészséges táplálkozásnak 

megfelelően alakítani, 

 – legyen megfelelő szintű ismerete az emberi szervezetet károsító (nikotin, alkohol, drog) 

anyagok szervezetre gyakorolt hatásáról, utasítsa el kipróbálásukat, használatukat, 

 – ismerje fel a környezetet szennyező anyagokat, a veszélyforrásokat és törekedjen a szennyező 

anyagok, veszélyes hulladékok felhalmozódásának megelőzésére, az esetlegesen kialakuló 

károk csökkentésére. 

A környezetben és szervezetében való eligazodás, tájékozódás érdekében szükséges tudni, 

hogy a természet élő és élettelen dolgai, jelenségei, kölcsönhatásai időben és meghatározott 

térben zajlanak. 

Így fontos, hogy a tanuló 

 – ismerje “megközelítő értékkel” az emberi élet főbb szakaszainak időtartamát és jellemzőit, 
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 – értse az életfolyamatok egymásutániságát, és azok életszakaszokhoz kötött változásainak 

visszafordíthatatlanságát, 

 – tudja, hogy szervezetében, környezetében és az emberek egymás közti kapcsolataiban minden 

állandó mozgásban, változásban van, 

 – tudatosuljon benne, hogy az ember is mint minden élőlény elválaszthatatlan környezetétől, 

így annak változásai döntő mértékben befolyásolják szervezetének egészségi állapotát, 

 – rendelkezzen megfelelő szintű testtopográfiai ismerettel, s ezt tudja is hasznosítani, 

 – legyen képes testének külső és belső tereiben a rész és egész viszonyának elkülönítésére, 

 – tartsa példás rendben a saját hatáskörébe tartozó tereprészeket (iskolapad, íróasztal, táska, 

szoba, virágsarok, osztályterem, udvar, utcarész stb.). 

Lássa az orvostudományhoz, az egészségvédelemhez és a környezetvédelemhez kapcsolódó 

tudományok XX. században bekövetkezett óriási fejlődését és meghatározó szerepét az embe-

riség és a Föld jövőjében. Ennek érdekében a tanuló 

 – lássa a közvetlen tapasztalatszerzés szerepét és jelentőségét a megismerésben, 

 – tudja megszerzett tapasztalatait, információhordozókból szerzett ismereteit hasznosítani, 

 – legyen képes az információkat (reklámokat), kritikával fogadni és a téves ismereteket elutasí-

tani, 

 – érdeklődjön a tudományok fejlődése, eredményei iránt, 

 – ismerje az egészségvédelemben és a gyógyításban elért kiemelkedő felfedezéseket, eredmé-

nyeket és létrehozóikat, 

 – értékrendjében kapjon méltó helyet a tudás, a tudomány és képviselőinek tisztelete. 

Értékelési elvek a 6. évfolyamon 

Az értékelés leggyakoribb formái 

Az önálló és csoportos tanulói tevékenység: forráshasználat; megfigyelés; adatgyűjtés; vitaveze-

tés; szituációs játék; programterv készítése; kirándulás tervezése, szervezése, jegyzetelés; jegy-

zőkönyvkészítés. 

Szóbeli feleltetés. 

Tanórán kívüli tanulói tevékenység: megfigyelés, adatgyűjtés, kiselőadás, tablók készítése, prog-

ramkészítés, forráshasználat (könyv, folyóirat, multimédiás eszközök). 

Értékelési szempontok 

 – Elsajátította-e a tanuló a megismert szervrendszerek felépítésével és működésével kapcsola-

tos legfontosabb elemi ismereteket? 

 – Ismeri-e a kamaszkori szervezet változásait és okait? 

 – Tudja-e mit kell tenni a változásokból eredő kellemetlenségek csökkentése érdekében? 

 – Ismeri-e a táplálékok, ételek tápértékét, a magyar konyha egészségtelen hagyományait? Tud-e 

az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelően élelmiszereket választani, étrendet 

összeállítani? Képes e az egészségtelen táplálkozási szokások felismerésére és korrigálására? 

Gyakorolja e a mindennapi vásárlásai során a fogyasztóvédelem alap-ismereteit? 

 – Ismeri-e a mozgás egészséget meghatározó szerepét? Tud-e megfelelő mozgástervet, napi-

rendet készíteni? Rendelkezik e sérült és fogyatékos embertársai iránti segítőkész magatartás 

ismeretével és gyakorlatával? 

 – Ismeri-e a fiúk és a lányok lelki életének kamaszkori jellemzőit, tudja-e ezt hasznosítani kapcso-

lataiban, viselkedésében? 

 – Vállalja- e a nemi szerepének megfelelő magatartást? 
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 – Reálisan látja-e önmagát, képes-e következetes önnevelésre? 

 – Miként tud a felnőttekkel és társaival kapcsolatot teremteni, fenntartani és a kialakult konflik-

tushelyzetet feloldani? 

 – Ismeri-e az élvezeti-, és a kábítószerek szervezetre gyakorolt hatását, képes-e kipróbálásuk és 

használatuk visszautasítására? 

 – Felismeri-e a veszélyhelyzeteket, képes-e elkerülésükre? 

 – Rendelkezik-e a környezettudatos magatartás ismérveivel és gyakorlatával? 

 – Részt vesz-e egészségvédelmi és környezetvédelmi munkákban? 

1. téma: A kiskamasz szervezete és a tennivalók 

Cél: 

 – Felkelteni a tanulók érdeklődését szervezetük felépítése, működése és változásai iránt. Meg-

láttatni a szervezetében zajló változások okát és következményeit. 

 – Segítséget nyújtani a változások kellemetlenségeinek csökkentésében. 

 – Tudatosítani a környezet, az életmód, és az egészség ok-okozati összefüggéseit. 

 – Kialakítani az egészséges életvitel igényét, és szokásrendszerét. 

 – Elsajátíttatni és gyakoroltatni a segítőkész emberi magatartás, valamint az elsősegélynyújtás 

elemi ismereteit. 

Tartalom Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

A testkép és a testarányok változása 
az életszakaszokban. 
 
A bőr felépítése, működése és szere-
pe az emberi kapcsolatokban. 
Bőrelváltozások és okaik. 
Bőrápolás és a személyi higiéné. 
A helyes öltözködés. 
 
 
A kiskamasz mozgásszervei, testké-
pe. A mozgásszervek fejlődése. 
Mozgáskultúra. Sport. Napirend. 
 
 
A kiskamasz táplálkozási szerv-
rendszerének felépítése és működé-
se. A magyar konyha jellemzői. 
Az egészséges táplálkozás, és szo-
kásrendszere. 
 
A nemi szervek testbeni helye, és 
működésváltozása. 
 
A nemi szervek egészsége, személyi 
higiéniája és az öltözködés. 

Megértetni a fejlődésbeli különbségek okait és követ-
kezményeit 
 
Feltárni a bőr felépítése és működése közötti ok-okozati 
összefüggéseket. 
Megértetni a bőrelváltozások okát. 
Megismertetni a bőrápolás anyagait, eszközeit és módjait. 
Beláttatni a bőrápolás és az öltözködés szerepét az embe-
ri kapcsolatokban. 
 
Tudatosítani a terhelés és a mozgásszervek fejlődése köz-
ti összefüggést. 
Mozgásterv összeállítása. 
Napirend készítése. 
 
Táplálkozási szokások gyűjtése, megvitatása. 
Étlap készítése hétköznapra, ünnepnapra. 
 
 
 
 
Tudatosítani a nemi szervek működésváltozása, a testal-
kat és a lelki tulajdonságok közti összefüggéseket 
 
Megismertetni a nemi szervek tisztántartásának anyagait, 
eszközeit, módjait. 
Tapasztalatok gyűjtése az alsóruházat anyagairól, haszná-
latáról és tisztántartásáról. 

2. téma: A kiskamasz személyisége, kapcsolatai és konfliktusai 

Cél: 

 – Felkelteni a tanulók érdeklődését saját személyiségük iránt. 

 – Tudatosítani az önismeret és az önnevelés fontosságát. 
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 – Segíteni a reális ön-, és társismeret kialakulását. 

 – Megismertetni a fiúk és lányok eltérő lelki sajátosságait. 

 – Tudatosítani a kamaszkori konfliktusok okát, megismertetni feloldásuk módjait. 

 – Kifejleszteni az empátia és a másság elfogadásának képességét. 

 – Megláttatni a család és a jól választott baráti kör szerepét a személyiség harmonikus fejlődé-

sében. 

 – Felkelteni érdeklődésüket és kialakítani érzékenységüket az erkölcsi normák elfogadása és 

gyakorlása iránt. 

Tartalom Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

A kiskamasz személyiségváltozásai, 

viselkedésformái. 

 

A reális önismeret, a türelem és az 

önfegyelem, mint az önnevelés esz-

köze. 

Mások megismerése, megítélése és 

a kommunikáció. 

 

A barátság, mint a kapcsolati rend-

szer alapja. A baráti kör szerepe a 

személyiségfejlődésben. 

A család szerepe, és főbb funkciói. 

A kiskamasz helye a családban. 

 

 

Konfliktusok a kapcsolati rend-

szerekben. 

Megláttatni a fiúk és lányok személyiségjegyeinek hason-

lóságait, különbségeit. 

 

Éntérkép készítése. 

 

 

Tudatosítani a reális ön-, és társismeret fontosságát, va-

lamint a kommunikáció szerepét a megismerésben. 

 

Megláttatni a család és a jól választott baráti kör fontos-

ságát. 

 

 

 

 

 

Megismertetni a konfliktusok okát, veszélyét és feloldá-

suk módjait. 

3. téma: Környezeti hatások, veszélyhelyzetek 

Cél: 

 – Felismertetni a környezet szerepét az egészségmegőrzésben. 

 – Kialakítani az esztétikus és egészséges környezet igényét. 

 – Megismertetni a veszélyes anyagok (nikotin, alkohol, drogok) szervezetre gyakorolt hatását. 

Tudatosítani kipróbálásuk veszélyét, és használatuk egészségromboló hatását. Megmutatni a 

csábítás visszautasításának formáit és lehetőségeit. 

 – Megismertetni a szenvedélybetegségek jellemzőit, segíteni hasznos szenvedélyek kialakulá-

sát. 

 – Bemutatni a kockázatos és veszélyes viselkedés módjait és következményeit. 

 – Helyes szokások kialakításával biztosítani az érzékszervek egészséges működését, védelmét. 

 – Fejleszteni és formálni a tanulók környezetvédő szemléletét, és környezettudatos magatartá-

sát. 

Tartalom Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

Az alkoholfogyasztás, a dohányzás 

és a drogfogyasztás egészségkárosító 

anyagai, és hatása a fejlődő szerve-

zetre. 

 

 

Tudatosítani az élvezeti szerek és a drogok szervezetre 

gyakorolt káros hatását, és kipróbálásuk veszélyét. 

Visszautasítási stratégiák kidolgozása. 
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Tartalom Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

Hasznos és káros szenvedélyek. 

A szenvedélybetegség jellemzői, 

személyiségromboló hatása. 

 

 

Veszélyforrások és veszélyhelyzetek 

környezetünkben. 

Kockázatos és veszélyes viselkedési 

módok és következményeik. 

Az érzékszervek szerepe a tájékozó-

dásban, a veszélyhelyzetek felisme-

résében és a balesetek elkerülésében. 

 

Az elsősegélynyújtás elemi ismere-

tei. 

 

Környezetszennyező tényezők és ha-

tásuk a fejlődő szervezetre. 

Az egészséges és esztétikus környe-

zet jellemzői. 

Hasznos és káros szenvedélyek viselkedésbeli jellemzői-

nek megfigyelése, tanári segítséggel kiselőadás összeállí-

tása. 

 

 

Megláttatni a viselkedés és a következmény közti oksági 

összefüggést. 

A veszélyhelyzetek elkerülésének gyakorlása. 

 

Feltárni az érzékszervek szerepét a veszélyhelyzetek fel-

ismerésében és elkerülésében. 

Tudatosítani az érzékszervek védelmének és segédeszkö-

zeik helyes használatának fontosságát. 

Sebellátási, vérzéscsillapítási gyakorlatok. 

 

Felismertetni a környezetszennyezés egészségkárosító ha-

tását. 

Kialakítani a környezet és egészségvédelemben való ak-

tív részvétel igényét. 

Környezetvédő program tervezése, kivitelezése, eredmé-

nyeinek értékelése. 
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A továbbhaladás feltételei: 

A 6. évfolyam végén a tanuló: 

 – legyen képes mérések, vizsgálódások önálló végzésére, a megszerzett tapasztalatok elemzésé-

re, összegzésére és a mért adatok értékelésére, 

 – tudjon vizsgálatokat, egyszerű kísérleteket – leírás alapján – fegyelmezetten az érintésvédel-

mi, tűzvédelmi és balesetvédelmi szabályok betartásával végezni, 

 – használja megfelelő biztonsággal a szaknyelvet, 

 – legyen képes a konkrét tényektől, jelenségektől, összefüggésektől elvonatkoztatni, általánosí-

tani, 

 – ismerje fel, értse, és tudja példákkal bizonyítani az élő és élettelen világ oksági összefüggése-

it, 

 – tudjon tájékozódni a Földön: a kontinensek, óceánok egymáshoz viszonyított helyzetének 

meghatározásával, valamint a földrajzi fokhálózat segítségével, 

 – helyezze el Magyarországot Európában és a mérsékelt éghajlati övezetben, 

 – ismerje a Föld gömb alakja és az éghajlati övezetek kialakulása közötti oksági összefüggést, 

 – tudja megmagyarázni a Föld tengelykörüli forgásával a nappalok és éjszakák váltakozását, 

 – ismerje fel a Nap-Föld viszonyának modellezése segítségével a Föld Nap körüli keringése 

(tengelyferdesége) és az évszakok kialakulása közötti összefüggést, 

 – tudjon példákat mondani a földfelszín kialakulásában, a talaj keletkezésében résztvevő fo-

lyamatokra, ismerje fel egymásutániságukat vagy egyidejűségüket, 

 – ismerje a felszín, az éghajlat és a folyók jellemzői közötti összefüggéseket, 

 – ismertesse a víz körforgásának, a külső vizek munkájának folyamatait, 

 – válasszon ki jellemzői alapján néhány könnyen felismerhető kőzetet, 

 – ismerje a hazai életközösségek területi elhelyezkedését, az élőhelyek környezeti tényezőit, 

életfeltételeit, 

 – ismerje fel, nevezze meg, és a megismerési algoritmusok segítségével tudja jellemezni ha-

zánk életközösségeinek élőlényeit, 

 – ismerje az élőlények egymás közötti kapcsolatait, az életközösségben betöltött szerepét, 

 – értse és tudja példákkal bizonyítani az élőlények igénye és előfordulása; környezete, szerve-

zete és életmódja, a szervek felépítése és működése közötti ok-okozati összefüggéseket, 

 – legyen képes az életközösségek élőlényeit a megismert rendszertani kategóriákba besorolni, 

 – tudjon egyszerű táplálékláncokat összeállítani, 

 – tudatosuljon benne a megismert élőhelyek és élőlények veszélyeztetettsége, 

 – ismerje a nemzeti parkok értékmegőrző szerepét és legjellemzőbb természeti kincseit, 

 – lássa a természet védelmének fontosságát, 

 – rendelkezzen környezettudatos szemlélettel és magatartással, 

 – ismerje és becsülje hazánk tudósainak életét, munkásságát. 

Egészségtan 

 – ismerje a kiskamasz testképének, testarányainak jellemzőit, 

 – tudja, hogy az egyén fejlődési üteme eltérő, de az átlagtól való eltérés még nem betegség, 

 – ismerje a kiskamasz bőrének, mozgásszerveinek, tápcsatornájának és nemi szerveinek főbb 

jellemzőit, változásait és okait, 

 – sajátítsa el, azokat az életviteli szokásokat, mellyel a változások kellemetlenségei csökkenthe-

tők, 



EMBER A TERMÉSZETBEN TERMÉSZETISMERET 5-6. ÉVFOLYAM  

 36 

 – ismerje a személyi higiéné anyagait, eszközeit és gyakorolja használatukat a mindennapok-

ban, 

 – tudja ruházatát és lábbelijét az egészséges öltözködés szabályai szerint alakítani, és rendben 

tartani, 

 – lássa az aktív mozgás szerepét az egészségmegőrzésben, 

 – tudjon napi mozgástervet készíteni, és törekedjen betartására, 

 – legyen képes helytelen táplálkozási szokásainak felismerésére és elhagyására, 

 – sajátítsa el a kultúrált étkezés szokásainak alapismereteit, 

 – használja az egészséges táplálkozással kapcsolatos ismereteit az élelmiszerek, ételek kivá-

lasztásában, étrendje alakításában, 

 – rendelkezzen reális önismerettel, formálja tudatosan személyiségét, 

 – törekedjen társai előítéletektől mentes megítélésére, megfelelő baráti kör kialakítására, 

 – fogadja el a másságot, nyújtson segítséget az arra rászorulóknak, 

 – vállalja nemiségét, és sajátítsa el a nemi szerepének megfelelő magatartási formákat, 

 – ismerje az élvezeti szerek, drogok egészségkárosító hatását, legyen képes kipróbálásuk és 

használatuk elutasítására, 

 – vállaljon felelősséget tetteiért, segítse társait a káros szenvedélyek és veszélyhelyzetek elkerü-

lésében, 

 – igényelje a tiszta, szép és egészséges környezetet, s tegyen meg mindent kialakítása és meg-

őrzése érdekében, 

 – tudjon egyszerű egészség-, és környezetvédő programot összeállítani és megvalósítani, 

 – ismerje az információszerzés lehetőségeit és formáit, tudja megszerzett ismereteit, tapasztala-

tait, gyűjtőmunkáját rendszerezni, új formába rendezni. 

Kimeneti követelmények a 6. évfolyam végén 

A 6. évfolyam végén a tanuló: 

 – tudja, hogy az élőlények elválaszthatatlanok környezetüktől és egymással is szoros kapcsolatban 

élnek, 

 – ismerje közvetlen környezete és a hazai tájak életközösségeinek földrajzi helyzetét, életfeltét-

eleit és legjellemzőbb élőlényeit, 

 – legyen képes küllemi sajátosságaik alapján az élőlények felismerésére, megnevezésére és jel-

lemzésére, 

 – ismerje az élőlények életközösségben betöltött szerepét és táplálkozási kapcsolatait, 

 – tudjon egyszerű táplálkozási láncokat összeállítani, 

 – vegye észre, és tudja példákkal illusztrálni az életközösségekben megismert ok-okozati össze-

függéseket, 

 – sajátítsa el az élőlények rendszerezéséhez szükséges ismereteket, és tudja a megismert élőlé-

nyeket megfelelő kategóriákba sorolni, 

 – ismerje hazánk természeti értékeit, lássa az élőhelyek és élőlények veszélyeztetettségét, érez-

zen irántuk felelősséget, 

 – rendelkezzen a környezettudatos magatartás elemeivel, 

 – tudjon tanári segítséggel méréseket, vizsgálódásokat végezni, tapasztalatait a megadott szem-

pontok alapján összegezni, 

 – mondjon példákat a megismert kölcsönhatásokra, folyamatokra: a felszínformálódásra, a fel-

szín – vizek jellemzői; az éghajlat – (vizek) – természetes növénytakaró – talaj közötti össze-

függésekre, 
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 – legyen jártas a földrajzi-környezeti tartalmú információk értelmezésében, feldolgozásában: a 

lényeg kiemelésében, hasonlóságok és különbségek észrevételében; adatok, adatsorok, diag-

ramok, ábrák elemzésében, tények, információk ábrázolásában, 

 – tájékozódjon elemi szinten, a térképen – Magyarország térképén; a földgömbön – a földrajzi 

fokhálózat segítségével, 

 – használja a térképet egyszerű földrajzi ismeretek megszerzésére, 

 – ismerje Magyarország nagytájainak leglényegesebb jellemzőit, tudjon példákat mondani a ha-

zai tájak természeti és társadalmi-gazdasági-környezeti értékeire, 

 – sorolja fel és mutassa meg a földgömbön a kontinenseket, óceánokat, 

 – tudjon szemléletes képet adni az éghajlati övezetekről, 

 – legyen jártas a megfigyelések, kísérletek eszközeinek kiválasztásában, balesetmentes haszná-

latában a leírt munkafolyamat fegyelmezett és pontos végzésében, 

 – tudja használni az élőhelyek és az élőlények megismerési algoritmusait, 

– rendelkezzen megfelelő jártassággal az önálló ismeretszerzés módszerének használatában. 
 tudjon különbséget tenni az anyag és a test között. 

 – ismerje fel a különféle halmazállapotokat, ezek megváltozását, tudja ezeket megnevezni és 
jellemezni. 

 – emlékezzen a legismertebb mennyiségekre (hosszúság, terület, térfogat, idő, hőmérséklet) 
tudja ezeket alkalmazni, és méréssel vagy számolással, meghatározni. 

 – emlékezzen a tömeg mértékegységére, valamint a sűrűség, illetve az úszás és elmerülés kap-
csolatára. 

 – vegye észre a legegyszerűbb kölcsönhatásokat és ezek résztvevőit. 
 – tudja, hogy az anyagnak két fajtája van: a részecskeszerkezetű és a mező. 
 – fogadja el, hogy változást a testen csak a környezete hozhat létre kölcsönhatás közben. 
 – ismerje az erőhatás és az erő kapcsolatát. 
 – emlékezzen a mágneses, elektromos, gravitációs alapjelenségekre. 

 

Jelesre értékelhető a tanuló teljesítménye, ha 

 Megfigyelései pontosak. 

 Szóbeli, írásbeli kifejezőképessége pontos, szabatos. 

 Órákon aktív, tevékeny. 

 Taneszközeit rendeltetésszerűen, önállóan használja. 

 Gyűjtőmunkája folyamatos, önálló. 

 Felkészülése rendszeres, pontos, megbízható. 

Munkájával jusson el az alkalmazás szintjére, legyen képes az ismeretek új szituációban való ön-

álló felhasználására, átvitelére. 

 

1.  Általános fogalmak: 

 A tanult fogalmak biztos tudásáról, önálló, összefüggő szóbeli, írásbeli felelettel tudjon 

számot adni. 

 A tanult fogalmakat biztosan és pontosan használja. 

 Ismerje az egészségkárosító anyagok szervezetre gyakorolt káros hatásait. 

 A földrajzi fogalmakat önállóan, pontosan, a szakkifejezéseket hibátlanul használja tanár 

segítség nélkül. 

 Legyen képes ezeket a fogalmakat az alkalmazás szintjén használni, új szituációkban, új 

területeken alkalmazni. 

 

2.  Egyedi fogalmak, topográfia:  

 

 A földrajzi nevek pontos megmutatása a térképen, tartalmi jegyeik hibátlan alkalmazása.  
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3.  Folyamatok: 

 Ismerje a tanult növények és állatok egyedfejlődésének folyamatát, szakaszait. Ismerje 

az emberi élet főbb szakaszait, kiemelten a kamaszkor testi-lelki változásait.  

 Ismerje az éghajlati elemek változásait, a szél, a csapadék keletkezését, az éghajlati ele-

mek kialakulásának okait. 

 Ismerje a talajképződés folyamatát, kőzetek kialakulását, a felszíni formák kialakulását.  

 Ismerje fel a levegő környezeti állapotának változásait és ezek okait. 

 A folyamatokat legyen képes alkalmazni tankönyvön kívüli példákon is.  

 Legyen képes a folyamatok pontos leírására a szakkifejezések önálló, pontos használatá-

val. 

 

4.  Összefüggések, törvényszerűségek, kölcsönhatások: 

 

 Tudjon következtetni a növények, állatok testrészeiről az élőhelyre, életmódra. 

 Ismerje az élőlények kapcsolatrendszerét (gazdanövény - kártevő). 

 Ismerje fel az élő és élettelen környezet kölcsönhatásait. 

 Ismerje fel az időjárás elemei közötti összefüggéseket, kölcsönhatásokat, az időjárás 

elemeinek felszínformáló hatásait. 

 Ismerje az éghajlati övek kialakulásának okait, az éghajlat és a természetes növényzet 

kapcsolatát.  

 Ismerje a külső erők felszínformáló munkáját. 

 A fentieket olyan példákkal, megfigyelésekkel, gyűjtött anyaggal is képes alátámasztani, 

amelyeket tanítási órán nem hallott. 

 

5.  Gyakorlat:  

 Meg tudja nevezni a tanult élőlényeket. 

 Főbb testrészeiről is felismeri azokat, el tudja helyezni életközösségekbe. 

 Gyakorlott a növényi részek vizsgálatában. 

 Megfigyeléseket nem csak a tanult élőlényeken végez, eredményeiről beszámol társai-

nak. 

 Ismeri a környezetbarát növénytermesztés és állattenyésztés módjait. 

 Betartja az állattartás etikai követelményeit. 

 Felismeri és elutasítja az egészségkárosító szokásokat. 

 Felismeri az életkorára legjellemzőbb betegségeket, és tudja a betegápolás alapvető te-

endőit. 

 Tisztában van az elsősegélynyújtás elemi szabályaival. 

 Képes az egyszerű időjárás jelentések megértésére, magyarázatára, a mérőműszerek pon-

tos leolvasására, adatok rögzítésére. 

 Képes egyszerű kőzettani, talajtani vizsgálatokra, a tanult kőzeteket felismeri, tudja 

rendszerezni.  

 Domborzati és vízrajzi térképeket pontosan leolvassa, használja. 

 

Félévkor és év végén jelest kap az a tanuló, akinek írásbeli munkái és szóbeli feleleteinek átlaga 

4,5 felett van. 

 

Jóra értékelhető a tanuló teljesítménye, ha: 

 Megfigyelései nem mindig pontosak, kevés tanári irányítást igényel. 

 Szóbeli, írásbeli kifejezőképessége jó, de nem mindig pontos, szabatos. 
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 Órai aktivitása változó. 

 Taneszközeit rendeltetésszerűen, önállóan használja. 

 Gyűjtőmunkája csak tanári irányítással folyamatos. 

 Felkészülése rendszeres, de mindig pontos. 

Munkájával jusson el a reprodukció szintjére, amely képessé teszi a fogalmak, folyamatok, ösz-

szefüggések önálló felidézésére, értelmezésére, magyarázatára, a tanultak alapján. 

6.  Általános fogalmak: 

 A tanult növények és állatok tulajdonságait nyolc-tíz összefüggő mondatban szakszerű 

szakkifejezésekkel tudja elmondani. 

 A földrajzi fogalmakat önállóan, kisebb pontatlanságokkal (de lényeges tartalmi jegye-

ket nem tévesztve) használja kevés tanári segítséggel, irányítással. 

 

7.  Egyedi fogalmak, topográfia: 

 A földrajzi nevek megmutatása a térképen kevés hibás tartalmi jeggyel. 

 

8.  Folyamatok: 

 A folyamatok leírása, szakkifejezések használata olyan pontatlansággal, amelyet tanári 

segítséggel ki tud javítani. Ezeket a folyamatokat csak ismert (tanult) szituációkon képes 

alkalmazni. 

 

 

9.  Összefüggések, törvényszerűségek, kölcsönhatások:  

 

 A jelesnél felsoroltakat ismeri, képes felidézni, magyarázni, a pontatlanságokat, tévedé-

seket tudja helyesbíteni. 

 

10. Gyakorlatok:  

 

 Felismeri a tanult élőlényeket részeik alapján. Az élőlények életközösségekben való el-

helyezése többnyire pontos. 

 Ismeri a környezetbarát növénytermesztés és állattenyésztés módjait, az állattartás etikai 

követelményeit. 

 Felismeri az egészségkárosító szokásokat és elutasítja azokat. 

 Felismeri az életkorra leggyakrabban jellemző betegségeket, azokkal kapcsolatos teen-

dőket. 

 Ismeri az elsősegélynyújtás legelemibb szabályait. 

 Képes egyszerű időjárás jelentések megértésére. 

 Mérőműszereket pontosan leolvassa. 

 Felismeri a tanult kőzeteket. 

 Domborzati és vízrajzi térkép leolvasásában kevés hibát ejt, ezeket tanári segítséggel 

képes korrigálni. 

 

Félévkor és év végén jót kap, az a tanuló, akinek írásbeli beszámolói és szóbeli feleleteinek átla-

ga 3,5 - 4,5 között van. 

 

Közepesre értékelhető a tanuló teljesítménye, ha: 

 

 Megfigyelései hiányosak, pontatlanok, nevelői vezetést igényel. 

 Szóbeli, írásbeli kifejezőképessége pontatlan, a szaknyelvet hiányosan alkalmazza. 
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 Órákon passzív a meglévő képességeit sem használja ki. 

 Taneszközeit csak társai vagy nevelője segítségével tudja rendeltetésszerűen használni 

(kevés pontatlansággal). 

 Gyűjtőmunkája hiányos, rendszertelen. 

 Felkészülése pontatlan, rendszertelen, hiányos. 

 Munkájában állandó nevelői odafigyelést, segítséget, ellenőrzést igényel. 

Tudása a felismerés (esetleg megnevezés) szintjén van.. 

 

11. Általános fogalmak: 

 Tanári kérdésre felismeri a fogalmakat, a tartalmi jegyeket hiányosan ismeri 

 a felsorolásokból képes kiválasztani a helyes válaszokat 

 

12. Egyedi fogalmak, topográfia: 

 Felsorolásai hibásak, de tanárai segítségével ki tudja javítani, tartalmi jegyeket hiányo-

san ismeri 

 

13. Folyamatok: 

 A folyamatok egészét összefüggéseit nem ismeri fel. A folyamatok szakaszait csak se-

gítséggel képes elmondani. 

 

14. Összefüggés, törvényszerűség, kölcsönhatás: 

 Tanári segítséggel is csak nehezen ismeri fel az összefüggéseket, törvényszerűségeket. 

Ezek hibátlan megfogalmazására nem képes. 

 

15. Gyakorlatok  

 A tanult fajok felismerésében hibázik, hibáit segítséggel javítja. 

 A mérőműszerek használatához segítségre van segítsége. 

 Adatrögzítése pontatlan, hiányos. 

 a tanult kőzeteket nehezen ismeri fel (kb. 70%). 

 Csak elemi térképhasználatra képes. 

 

Félévkor és év végén közepest az a tanuló, akinek írásbeli beszámolói és szóbeli feleleteinek át-

laga 2,5 - 3,5 között van. 

 

Elégségesre értékelhető a tanuló teljesítménye, ha 

 

 Megfigyelései hiányosak, pontatlanok nevelői segítséggel is hibásak. 

 Szóbeli, írásbeli kifejezőképessége nagyon gyenge, szakkifejezéseket pontatlanul, hiá-

nyosan alkalmaz (fogalmak tartalmi jegyeit nagyon hiányosan ismeri). 

 Taneszközeit nevelője, társai segítségével sem tudja rendeltetésszerűen használni. 

 Gyűjtőmunkát, önálló megfigyeléseket nem végez, a közös munkában passzív, hátrálta-

tó. 

 Felkészülése nagyon rendszertelen, alkalomszerű, hiányos, megbízhatatlan. 

 Állandó nevelői, tanulói segítséggel ellenőrzéssel sem képes jobb munkát végezni. 

 Órákon passzív, hátráltatja a folyamatos munkát. 

 

16. Általános fogalmak 

 A tanult élőlények tulajdonságait fel tudja sorolni  

 Felismeri az életjelenségeket. 
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 Az ember alapvető életműködéseit ismeri, tudja azok környezeti feltételeit felsorolni. 

 Ismeri a serdülés szembetűnő testalakbeli és élettani változásait. 

 Tudja melyek a szervezet egészséges működését befolyásoló hatások. 

 ismeri az időjárás, éghajlat elemeit, ismeri az időjárást kialakító tényezőket (csak felso-

rolás). 

 Fel tudja sorolni az éghajlati öveket, a magassági növényöveket. 

 Fel tudja sorolni az alapvető kőzeteket. 

 Fel tudja sorolni a nevezetes szélességi köröket. 

 Fel tudja sorolni a víz és a szél felszínformáló munkáit. 

 

17. Egyedi fogalmak, topográfia 

 Meg tudja mutatni Európát, Magyarországot. 

 Meg tudja mutatni a nevezetes szélességi köröket. 

 Meg tudja mutatni az éghajlati öveket (földgömbön, világtérképen). 

 

18. Folyamatok 

 A kész válaszok, felsorolások, folyamatok közül legalább 50%-ban helyesen választ. 

 

19. Összefüggések 

 Csak a legegyszerűbb összefüggéseket képes tanári segítséggel képes felismeri. 

 Fel tudja sorolni az éghajlati övek kialakulásának okait, a magassági növényövek kiala-

kulásának okait. 

 Felismeri a szél, a víz felszínformáló munkájának lényegét. 

 

5.  Gyakorlat 

 Felismeri a tanult fajokat a legjellemzőbb részeik alapján. 

 A mérőműszereket csak állandó segítség mellett tudja használni (akkor sem hibátlanul). 

 Az adatokat nem tudja rögzíteni. 

 A tanult kőzetek 40%-át is csak segítséggel ismeri fel. 

 

Félévkor és év végén elégségest kap az a tanuló, akinek írásbeli beszámolói és szóbeli feleletei-

nek átlaga 1,5 - 2,5 között van. 

 

 

 

 


