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Tantárgyi koncentráció:
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I. Kommunikáció:
K
II. Magyar Nyelv:
Mny
III. Olvasás – Szövegértés: O
IV. Írás – Íráshasználat:
Í

Eszközök:
Meseutazás olvasókönyv
Meseutazás anyanyelvi
munkafüzet
Nyelvi ismeretek munkafüzet
Kisiskolások olvasókönyve Versek
Meseolvasó
Meseolvasó feladatlapok
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Mu. o.
Mu. a.
Ny. Mf.
K. o. V.
Mo.
Mf.

BESZÉDTECHNIKA

NYELVI ISMERETEK ALAPOZÁSA

OLVASÁSTECHNIKA

ÍRÁSTECHNIKA

Hangok idôtartamának megfelelô ejtése,
adekvát hangerô, hanglejtés, hangsúly,
beszédritmus

Tájékozódás a beszélô szándéka szerint

Szóképes ill. folyamatos – lehetôleg
szöveghû – olvasás
olvasási tempó fejlesztése

Írásütem fejlesztése, lendületes, folyamatos írás alapozása

SZÓ
HELYESÍRÁS
A BESZÉD TARTALMI RÉSZE

Kérdôszó alapján felismerés,
csoportosítás

Szókincsfejlesztés: új kifejezések
használata, összefüggô mondatok
alkotása képsorról
HANG – BETÛ

TÁRSAS ÉRINTKEZÉS
érintkezési formák alkalmazása
szituációkban

SZÖVEGÉRTÉS
Cím, szereplôk, helyszín megnevezése;
cselekmény idôrendje; összefüggések
kiemelése irányítással; vázlatírás
elôkészítése; párbeszédes olvasás, dramatizálás; tartalom reprodukálása rajzzal;
szövegértés bizonyítása feladatokban

Magánhangzók, mássalhangzók
csoportosítása
ABC – sorrend
j és ly jelölése

A tanult helyesírási normák betartása,
alkalmazása szövegmásolásnál
Szavak, mondatok írása látó-halló tollbamondással, emlékezetbôl írással

AZ ÍRÁS ESZKÖZSZÍNTÛ HASZNÁLATA
Feladatokban
OLVASÁS – SZÖVEGÉRTÉS

ELVÁLASZTÁS – SZÓTAGOLÁS
KOMMUNIKÁCIÓ
Tanult szabályok alkalmazása
begyakorolt szókészleten

MAGYAR ANYANYELV

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM FELÉPÍTÉSRENDSZERE

ÍRÁS – ÍRÁSHASZNÁLAT
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Értékelés
Az értékelés alapját a tanmenetünk elején található ágrajz
mutatja, amely tartalmazza a tantárgy témaköreit és a tananyag elsajátítási szintjét.
Az elsô és második osztályban bevezetett értékelési rendszer a 3. osztályban módosul.
Az elsô félvében az ágrajz alapján táblázat is készíthetô,
ahol a gyerek teljesítményét ötfokú skálán értékelhetjük. Az
elért eredmény alapján a következôképpen minôsítünk:
megfelelt 35% fölött
jó
51–79%
kiváló
80–100%
A szülôket meghatározott idônként írásos formában tájékoztatjuk.
A második félévben az iskola Pedagógiai Programjában elfogadott módon szöveges értékeléssel vagy érdemjeggyel
értékelünk.
Módszertani ajánlás
Tanmenetünk a 2. oztályos tanmenet folytatása. Az adott
osztály haladási üteme eltérhet az általunk tervezettôl, így
minden osztály a haladási ütemének megfelelôen folytassa
a megkezdett munkát. A Meseolvasó képes olvasókönyv
anyagának feldolgozása után térünk át a Meseutazás c. olvasókönyv használatára.
Kommunikáció
A beszédtechnika területén az év során a helyes beszédlégzés további fejlesztése a feladat. Tudjon a tanuló különbözô beszédhelyzeteknek megfelelôen hangerôt, beszédtempót választani.
A beszéd tartalmi részében a szókincs fejlesztése, az öszszefüggô beszéd képességének fejlesztése szorosan öszszekapcsolódik az olvasás-szövegértés téma anyagával.
Ez a terület nem különül el az olvasás-szövegértés anyagától, olvasmányokhoz kapcsolódóan céljai megvalósíthatók. Az olvasmányok feldolgozásakor sor kerül párbeszédes olvasásra, dramatizálásra, eseménysor elmesélésére,
szereplôk jellemzésére is.
A kommunikációs helyzetgyakorlatokban a társas érintkezés formáit sajátítják el a gyerekek. Ennek tartalma kapcsolódhat az olvasmány tartalmához és hangsúlyosan a

mindennapi élethelyzetekhez. Itt lehetôség adódik az osztályban elôforduló helyzetek feldolgozására is.
A kommunikációs technikák épüljenek be a tanulók mindennapi viselkedésébe, tevékenységébe. A kultúrált viselkedési normákat követeljük meg.
Magyar nyelv
E téma anyaga 3. osztályban önálló egységgé válik. Nyelvtani ismeretek tudatos alapozása kezdôdik itt el. Cél a szótani és hangtani ismeret és a helyesírás megalapozására.
A mondatfajtákkal is ismerkedhetnek a tanulók, de csak a
témakör bevezetése történik meg. Itt a ráismerés szintjén
kell teljesíteniük.
A szemléletben és a tananyag elrendezésben, a követelményekben is van változás a régi tantervhez képest.
Az adott tanyagfeldolgozáshoz, az adott követelményekhez igazodó tankönyv ill. munkafüzet nem áll rendelkezésre. A tananyaghoz igazodó feladatlapok összeállítása és
füzet vezetése javasolt, de a forgalomban lévô két nyelvi ismereti munkafüzet anyagának tudatosan szelektált felhasználása is javasolható. Információs szándékkal megadjuk a két munkafüzetnek az egy-egy tananyaghoz kapcsolódó oldalszámait. A felsorolt módok – önálló feladatlap, a
régi munkafüzetek szelektált változata – ötvözése, célirányos alkalmazása lehet a legeredményesebb ebben a
helyzetben.
A tananyagfeldolgozás tervezésekor a mondattól indulunk,
a természetes beszéd egységét vesszük alapul. Így haladunk a kisebb nyelvtani egységek, a szó, a hang-betû felé.
Tudatosan építettünk a közvetlen megfigyelésekre, tapasztalatokra, a koncentrációra a többi témával. Az olvasásszövegértés téma olvasmányaiból a megfigyeléshez, elemzéshez mintát vettünk. A magyar nyelv témakörben tanultak visszacsatolva, alkalmazva jól fejlesztik az olvasástechnikát, a kifejezôkézséget, a dramatizálást. Az írás-íráshasználat téma megkívánja a nyelvhelyességi ismereteket,
melyet a magyar nyelv témán belül tanulnak a gyerekek.
Tudatos alkalmazása az irányított vagy önálló írásos munkákban, az önellenôrzés képességének kialakításában történik meg. Magyar nyelv témában tanultak alkalmazása
komplexnek és folyamatosnak kell lennie. A tananyag utolsó témaköre is ez. A tudatos begyakorlást szolgálja.

Olvasás-szövegértés
Az olvasás során fokozatosan térjenek át a tanulók a szóképekrôl a folyamatos olvasás szintjére. Törekedjünk a
szöveghû olvasásra.
Törekedjünk az olvasási tempó növelésére.
Idônként végezzünk szintfelméréseket. Szövegértésben törekedjünk a néma, értô olvasás fejlesztésére. Némán olvasott szövegrészek megértését bizonyítják kérdések alapján
adott válaszokkal. Fokozatosan növeljük az elolvasandó
szövegterjedelmet. Szövegértést bizonyító feladatokat segítséggel vagy önállóan tudjanak elvégezni. Olvassanak
párbeszédet szereposztás szerint. A tartalom reprodukálása elmeséléssel, dramatizálással, rajzzal történjen.
Tanítsuk meg a gyerekeket az Ablak-Zsiráf gyermeklexikon
használatára.
Tanítsuk meg ôket az iskolai könyvtár használatára is. Szerettessük meg az olvasást, mert csak így tudunk olvasóvá
nevelni.
A Meseutazás olvasókönyvhöz csatlakozó feladatokban taláhatunk olyanokat, melyek a tanév anyagában nincsenek.
Ezeket hagyjuk el vagy tegyük félre késôbbi felhasználásra.
Írás-íráshasználat
E téma anyaga az évek során folyamatosan bôvül és egyre
nagyobb elvárások jelennek meg. 3. osztályban cél a készségszintû írástechnika és íráshasználat megalapozása, kialakítása.
A magyar nyelv témakörben szereplô tananyag és az írásíráshasználat anyaga kölcsönösen hatnak egymásra, erôsítik egymást. Így lesz lehetôség az önellenörzés képességének kialakítására, tudatosítására.
Az íráshasználat igen fontos területe a más témakörök
anyagához kapcsolódó írásos feladatok megoldásának. Itt
még szükség szerint fokozatos segítségadás szükséges lehet.
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hét

óraszám

Témakör

1

1— 2.

K

Tananyag
Nyári élmények elbeszélése, lerajzolása
Helyzetgyakorlatok az iskolai viselkedési normák betartására

Fogalmak – tevékenységek
összefüggô beszéd fejlesztése, idôrend
helyzetgyakorlatok

Eszközök

báb

3.

O

A nyomtatott kis és nagybetûk átismétlése

olvasással

4.

Í

Szavak írása látó-halló tollbamondással

látási, hallási megfigyeltetés, szótagolás – öndiktálással

alapszókészlet
füzet

A 2. osztálban kialakított íráskészség és
nyelvi ismeretek megerôsítése és
fejlesztése a feladat
Az önellenôrzésre nevelés folyamatos
tevékenység egész évben

magyar nyelv - anyanyelv
nyelv: gondolatok pontos kifejezése, megismerése, megértése

Tapasztalati megfigyelések
Ny. Mf.: 4., Mu. a.
5–6

A elôzô osztályokban megismert, tanult
nyelvi ismeretekre építés, tudatosítás

Felmérés a 2. osztályos tananyagból

2.

Megjegyzés

5.

M ny

6.

O

7.

M ny

8.

O

9.

M ny

10—11.

O
K

12.

M ny

Ismerkedés az új téma funkciójával, anyagával

Darázs Endre: Iskolába hívogató c. verse

Mu. o. 5.

}

kép, nyomtatott
szöveg, magnófelvétel

A témakörben a mindennapi beszédhelyzetekbôl kell kiindulni. A tananyag jól koncentrálható az olvasás szövegértés anyagával

hangsúly, hanglejtés, tempó, hangerô megfigyeltetése

Mo. 3.

Mondatok a beszédben és írásban

gondolatok megfogalmazása, mondatalkotás

kép eseménykép,
szituációs játékok
Ny. Mf. 6.

Javaslat: azokhoz a versekhez, olvasmányokhoz, amelyekhez nincs feladatlap, tanácsos olvasófüzetet vezetni. Ebben a
cím, szereplôk, helyszín, késôbb rövid cselekmény, vázlat lejegyzése nagyon hasznos
Rajz mindenképpen csatlakozzon hozzá

Palackposta
Tartalom elmondása 3–4 mondat összefûzésével, segítséggel

sz. m.: palackposta, kétszersült

Mu. o. 69.

sz. m. = szómagyarázat

A mondatok szavakból épülnek fel

mondat, mondat szavakra tagolása,
szórend jelentôségének érzékeltetése

Ny. Mf. 7. 22–23
Mu. a. 127–128

A mondat szavakká tagolása: hangoztatás,
hallási megfigyeltetés, szavak számolása
ujjakon

MONDAT
Mondatok a beszédben és írásban

beszéd
írás

Benedek Elek: Sárgulnak a falevelek

mondatok megfigyeltetése (tartalom)
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Tananyag

2.

13.

O

Weöres Sándor: Kezdôdik az iskola c. vers
A vers jellemzôinek felfedezése

ritmus, rím, versszak

K. o. V. 4.

14.

Í

Mondatok írása látó-halló tollbamondással

mondatok szavakra tagolása, jelzése
mondatkezdô nagybetû, mondatvégi írásjel alkalmazása

füzet

Mo. 73.

Felmérés a 2. osztály anyagából

3.

4.

15—16.

Fogalmak – tevékenységek

Eszközök

O

Csorba Piroska: Az én rollerem c. történet

roller, keringéztek, enyémes, járdaszegély, összefogódzva, száguldozott

K

Ki? Kik? Hol? Mit csinál? kérdésekre válaszadás az olvasmány alapján

mondatalkotásokban használják fel
az új kifejezéseket

Mondatok bôvítése

Mondatalkotás; kérdésekre bôvítés;
információbôvítés megfigyeltetése

kép, eseménykép
Ny. Mf. 10–11.
Mu. a. 129–132.

Gárdonyi Géza: Nagyapó lovai c. történet feldolgozása

rejtvény, betû és szórejtvény

Mo. 75.

17.

M ny

18.

O

19.

M ny

Mondatok helyesírása

mondatkezdô nagybetûk, szavak
különírása, mondatvégi írásjel alkalmazása

Ny. Mf. 12–13.
Mu. a. 126.

20.

O

Lali vasárnapi ebédje

dramatizálás, állathangok utánzása,
felismerése

Mo. 76.

21.

Í

Szavak írása diktálással

hallási megfigyeltetés, idôtartam jelölés

füzet

22—23.

O

Orosz népmese: A hold ruhája

szabó, mértéket vett, lehenyeredett,
a Hold alakváltozásai
szóképes, szöveghû olvasás
hangsúly, hanglejtés, tempó megfigyeltetése, példa utánzása

Mo. 79.

Olvasástechnika fejlesztése
Olvasási tempó felmérése

Megjegyzés
Minden tanulandó versre vonatkozik

Az olvasmány feldolgozása során mindig
kerüljön sor a következôkre: cím, helyszín,
szereplôk, rövid cselekmény megfogalmazására, a történet eljátszására

Írásban, helyesírásban tanultakkal koncentráció. Mondat szavakra bontása, mint
elôzôleg, jelölése szóvonallal
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24.

M ny

25.

O

26.

M ny

27.

K

Versek, nyelvtörôk gyakorlása bejelölt szünettartással

28.

Í

Mondatok írása tollbamondással

mondatok helyesírása, szavakra
tagolás

füzet

29—30.

O
K

Petôfi Sándor: Ôsz elején (részlet)
Hangos olvasás gyakorlása
Írásjelek megfigyeltetése, érzékletetése

eszterhéj, messzeség, homályin

K. o. V. 8.

31.

M ny

Kérdés, tudakozódás

beszélô szándék érzékeltetése,
megfigyeltetése, hangsúly, hanglejtés, mondatvégi írásjel

kép, eseménykép,
szituációs játékok,
olvasmányok
szövege
Ny. Mf. 15—16.
Mu. a. 134—135.

32.

O

Rajzolok, hogy csendben legyek; Hannes Hüttner nyomán

csattogtató

Mo. 90.

33.

M ny

Felkiáltás

beszélô szándék érzékeltetése,
megfigyeltetése, hangsúly, hanglejtés, mondatvégi írásjel

kép, eseménykép,
szituációs játékok,
olvasmányok
szövege
Ny. Mf. 18.
Mu. a. 136—137.

5.

Tananyag

Fogalmak – tevékenységek

Eszközök

Mondatok beszélô szándék szerinti csoportosítása

szóban: hangsúly, hanglejtés érzékeltetése, összevetés a tartalommal
írásban: mondatvégi írásjel és tartalom összevetése

kép, eseménykép,
szituációs játékok,
olvasmányok szövege

Soroló; Mondd el ha tudod!
Kiszámoló

ballag, rohan, baktat, botorkál, krajcár

Mo. 81.

Közlés, kijelentés

beszélô szándék észrevétetése,
hangsúly, hanglejtés, mondatvégi
írásjel

kép, eseménykép,
szituációs játékok,
olvasmányok szövege
Ny. Mf. 14.
Mu. a. 132–133.
írásvetítô, fólia

Megjegyzés
A témakör anyaga alapozó, bevezetô jellegû ezen az évfolyamon. Ráismerés szintjén kell a tanulóknak teljesíteni, követelményben ez még nem jelenik meg

koncentráció: olvasás- szövegértés,
hangsúlyos kifejezô olvasás, dramatizálás
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34.

O

Rajevszkij: Ötöst kaptam

35.

Í

Mondatok alkotása, leírása emlékezetbôl

mondatalkotás, szavakra bontás,
mondatok helyesírása

kép, füzet

36—37.

O

Tolsztoj: A paraszt meg az uborka

fészekalja, koca, kanca, csôsz, elábrándozott, eldöngették, torkaszakadtából

Mo. 95.

K

Tulajdonságok gyûjtése az olvasmány szereplôirôl
Jellemzôk kiválasztása, mondatba foglalalása
Óhajtás

beszélôszándék érzékeltetése,
megfigyeltetése, hangsúly, hanglejtés, mondatvégi írásjelek

kép, eseménykép,
szituációs játékok,
olvasmányok szövege
Ny. Mf. 19.
Mu. a. 139—141.

Benedek Elek: A gyümölcsöskertben c. verse

megnyesegetem, virágba lészen
borulva, esztendô, ültetém

Mo. 100.
Mf. 49.

Gyakorlás: a beszélô szándékának felsimertetése, alkalmazása

beszélôszándék kifejezése szituációnak megfelelôen, írásjelek alkalmazása

olvasmáynok szövege, szituációs játékok

6.

7.

Tananyag

Fogalmak – tevékenységek

Eszközök
Mo. 91.
Mf. 46.

38.

M ny

39.

O

40.

M ny

41.

O

Eleonóra Gasparova: A szomorú almafa

puszta, ágacska

Mo. 102.

42.

Í

Folyamatos másolás (leíró szöveg)

a folyamatos írás technikája
(elválasztás nélkül)

olvasókönyv, füzet

43—44.

O
K

Tolsztoj: A szilvamag c. története
A történet eseménysorrendbe állítása, dramatizálás

45.

M ny

Gyakorlás: mondatok beszélôszándék szerinti csoportosítása

Megjegyzés

Mo. 104.
véleményformálás
beszélôszándék felismertetése,
mondatalkotás, megfelelô hangsúly,
hanglejtés alkalmazása, írásban a
megfelelô mondatvégi írásjel kiválasztása, alkalmazása a mondatok
írásánál

feladatlap
Ny. Mf. 21, 24.
dobókocka: feliratozva a beszélô
szándéka szerint
(pl. óhajtás…)

Visszatérô feladat az év során, lehet ez
késôbb délutáni feladat is

10
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óraszám

Témakör

7.

46—47.

O

K

8.

9.

Tananyag

Fogalmak – tevékenységek

Eszközök

Megjegyzés

Bálint Tibor: Nyári alma
Olvasástechnika fejlesztése
Szereplôk jellemzése
Dramatizálás

vajszínû, pislogott, lódítás, elvásik

Mo. 106.

SZÓ
Minden szó jelent valamit

szó a beszéd, írás legkisebb
értelmes egysége
szógyûjtés, értlemezés

kép, eseménykép,
füzet

Valós helyzetbôl kiindulva végezzük az értelmezést. E témakör anyaga a szótagok
bevezetését szolgálja, csak a ki? mi? mit
csinál? kérdések alapján kell tudniuk a
szavakat csoportosítani
A folyamatos másolás az írástechnika fejlesztését szolgálja, lendületes, esztétikus
íráskép elérése a cél

48.

M ny

49.

Í

A folyamatos másolás folytatása

tipikus hibák javítása

olvasókönyv, füzet

50—51.

O

Czeslaw Franczarski: Hogyan tanította meg úszni Fülest a
rák?
Tartalomfeldolgozás
Feladatok a némán olvasott szöverészek megértésének
bizonyítására

megbillent, bocs, mancs

Mo. 112.
Mf. 53.

Szavak jelentése

szógyûjtés, értelmezés, szavak
írása

Czeslaw Franczarski: A két nyulacska és a Félelmetes
farkas

háromfogásos ebéd, lopakodik

feladatlap

kép, eseménykép,
olvasmányok szövege Mu. a. 74.

52.

M ny

53.

O

54.

M ny

Ki? Mi? kérdésre felelô szavak

szavak értelmezése, jelentése
(v. kinek, v. minek a neve)

tárgyak, képek, olvasókönyv szövege

55.

O

Hárs László: Levél az erdôbôl

vackor, pitypang

K. o. V. 11.

56.

Í

Helyesírás gyakorlása – hibajavítás

javítási jelek értelmezése, hibajavítás technikájának bevezetése

füzet

57—58.

O

Zelk Zoltán: A három nyúl

selyemfû, felkerekedtek, szarka,
élted, közbül, szaporán

Mo. 116—117.
Mf. 56—57.

Értô olvasás fejlesztése
Eseménysorrend megbeszélése

Koncentráció: olvasás – szövegértés, szókincsfejlesztés, tartalomértelmezés, dramatizálás

Legyen ez rendszeresen végzett, tudatos
tevékenység

11

hét

óraszám

Témakör

Tananyag

9.

59.

M ny

Valakinek vagy valaminek a nevét jelentô szavak vizsgálata

Ki? Mi? kérdésekre felelô szavak
gyûjtése, válogatása

környezetbôl személyek, tárgyak,
képek
Ny. Mf. 25—26.

60.

O

Kányádi Sándor: Mese-morzsa

repedés, hasadék, étlen, boly, faljunk, szökkent, összekülönböztek,
koszt

Mo. 118—119.

61.

M ny

Személyek nevének helyesírása

tulajdonnevek helyesírása, nevek
írása mondatközben

füzet

62.

K

Párbeszédes olvasás, dramatizálás gyakorlása
Összefüggések kiemelése, egy-egy gondolati egység
tömörítése (vázlatkészítés módjainak elôkészítése)

63.

Í

Szavak írása diktálásra

hallási megfigyeltetés, idôtartam
jelölés

alapszókészlet,
füzet

64—65.

O

Benedek Elek: Az egerek gyûlése

gyûlés, szembeszáll, pápaszem,
ólálkodott, nemzetség, terem,
szájhôs

Mo. 120—121.

66.

M ny

Gyakorlás: Ki? Mi?

szavak gyûjtése, válogatás a
kérdôszóra

kép, olvasmányok
szövege

67.

O

Weöres Sándor: Tekereg a szél

tekereg, didereg, morog

K o. V. 15.

68.

K

Iskolai helyzetgyakorlatok: üzenetközvetítés

69.

M ny

Gyakorlás: Ki? Mi?

értelmezés, alkalmazás

feladatlap
Mu. a. 119—122.

70.

Í

Szavak emlékezetbôl írása

fokozatosan nehezedô szóanyag
és terjedelem

Mo. szószedete

71—72.

O

Tolsztoj: A tûzoltó kutyák

rémület, elrejtôznek, jajveszékel,
megpörkölôdni, London

Mo. 124—125.

10.

11.

A folyamatos olvasás képességének fejlesztése

Fogalmak – tevékenységek

Eszközök

Megjegyzés

Koncentráció. Írás – helyesírás

Folyamatos, önálló munka is lehet a tanév
során

12
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óraszám

Témakör

11.

73.

M ny

74.

O

75.

M ny

76.

12.

Tananyag

Fogalmak – tevékenységek

Eszközök

Mit csinál? kérdésre felelô szavak

szavak értelemzése, jelentése (cselekvést jelentô szavak)

mindennapi cselekvések, szituációs
játék pl. Amerikából
jöttem
eseménykép

Az anyamadár

fülemüle, vergôdô, ragadozó

Mo. 126.

Cselekvést jelentô szavak vizsgálata

Mit csinál? kérdésre felelô szavak
gyûjtése, válogatása

cselekvések eljátszása, eseménykép
Ny. Mf. 26—27.

O

A lusta kismadár

bütykösek

Mo. 127.
Mf. 58.

77.

Í

Mondatok írása látó-halló tollbamondással

nyelvhelyességi szabályok alkalmazása

füzet

78—79.

O
K

Tolsztoj: Az öreg nagyapó meg az unokája
Helyzetgyakorlatok a kultúrált iskolai viselkedési normák
kialakítására

menye, kemence, eszkábál, fatál

Mo. 131.

80.

M ny

Ki? Mi? Mit csinál? kérdésre felelô szavak

valaki vagy valami végez cselekvést, szókapcsolatok vizsgálata

valós helyzetekbôl
és képrôl vett példák lejátszása (dramatizálás) válogatás az olvasmányok
szövegébôl

81.

O

Az égig érô mesefa (népmese)

terjedelni, hullajtani

Mo. 134—135.

82.

M ny

Gyakorlás: Mit csinál?

értelmezés, alkalmazás

feladatlap
Mu. a. 110—111.

83.

O

Szilhan Szaba Orbeliani: Az okos királyfi

dicsôséges, próbára tenni, országot
kormányozni, sólyom, örökössé
tenni

Mo. 135.

84.

Í

Mondatok írása választott módon

gyakorlás, tipikus hibák javítása

füzet

Megjegyzés

Dobókocka: kérdôszavakkal feliratozva,
motíváló gyakorló eszköz

13
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Témakör

13.

85.

O

86.

M ny

14.

87.

O

88.

M ny

89.

Tananyag

Fogalmak – tevékenységek

Megjegyzés

Mo. 52.

Méhes Mária Viktória: Megérkezett a Mikulás
Gyakorlás: Ki? Mi? Mit csinál?

Eszközök

kérdésre felelô szavak csoportosítása
kérdôszóra önálló válaszadás
(szóban, írásban)

feladatlap,
füzet

Mo. 53.
Mf. 36.

Zelk Zoltán: Mikulás

Érdekes szavak: hasonló jelentésû, rokon értelmû szavak

rokonértelmû szavak fogalma, értelmezése, alkalmazás funkciója

cselekvések eljátszása, szógyûjtések olvasmányokból, kép, feladatlap
Mu. a. 75—76.

O

Grimm testvérek: A paraszt és az ördög

parázs, alku, elmenôben

Mo. 140—141.

90.

K

Elôkészítés után legyenek képesek képsorról 2–4 összefüggô mondatot összeállítani

eseményképek

91.

Í

Szavak írása önállóan képrôl

kérdôszavak segítségével

kép, füzet

92—93.

O

Gárdonyi Géza: Megjárta Jancsi!
A mese párbeszédes olvasása

hûs, kutyaság

Mo. 142—143.

94.

M ny

Érdekes szavak: Azonos alakú, több jelentésû szavak

szavak jelentése: kép ill. szövegkörnyezetben Mi? Mit csinál?

kép, szókártya
Ny. Mf. 33., 44., 77.

95.

O

Jakab meg a zab (népmese)

zab, mészáros, bika

Mo. 144—145.

96.

M ny

Szavakból tanultak ismétlése, gyakorlása (témazáró)

kérdésekre szavak csoportosítása

feladatlap
Ny. Mf. 38—39.

97.

K

Helyes beszédlégzés fejlesztése, versek nyelvtörôk segítségével

98.

Í

Mondatok írása önállóan, irányítással

közös és önálló mondatalkotás,
elemzés, megbeszélés

kép, eseménykép,
füzet

Koncentráció: nyelvi ismeret

14
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Témakör

15.

99.

O

100.

16.

Tananyag

Mo. 64.

Hangok, hangkapcsolatok tiszta ejtésének gyakorlása

pl. hosszú mássalhangzók, hasonulások

HANG–BETÛ
A szavak betûkbôl, hangokból állnak

M ny

102.

O

103.

M ny

104.

O

Baranyi Ferenc: Téli szünet
Boldog új évet!

105.

Í

Áttérés az egyvonal füzetbe írásra

106—
107—108.

O

Ismerkedés az új tankönyvvel, az olvasmányok után feldolgozandó feladattípusokkal, megoldási módokkal
A gombakirály

M ny

110.

K

111.

M ny

Eszközök

Készülôdés Karácsony ünnepére: A három királyok napkeletrôl

101.

109.

Fogalmak – tevékenységek

hang–betû fogalma, hangképzés,
„építôelemek”, jelentésük nincs,
(1. o. olvasás–írás tanulás)

Csanádi Imre: Karácsony fája
A betûk megfelelô sorrendje ad értelmes szót

Magyar ABC

megfigyelések, demonstráció
Ny. Mf. 41.
Mu a. 8., 13.
Mo. 65.

értelmes szó: hangsor, betûsor

betûkártyák, kép
Ny. Mf. 43.
Mu. a. 8., 13.
Mo. 66.

betû méretezés, elhelyezés

füzet

Az áttérés nem kötött, az osztály fejlettségi
szintjéhez igazodó lehet
Demeter Gáborné: Meseutazás c. képes
olvasókönyvét használjuk ettôl kezdôdôen

Ablak–Zsiráf gyermeklexikon
használata; gombafajták keresése
búvár zsebkönyvben
betûrend szerepe, funkciója

ABC tábla, névsor,
napló, A–Zs lexikon
Ny. Mf. 44.

gyakorlás: szavak ABC sorrendbe
állítása

Ny. Mf. 45.
Mu. a. 19—23.

Különbözô beszédhelyzeteknek megfelelô hangerô,
beszédtempó megválasztása, gyakorlása
ABC sorrend

Megjegyzés

Az eszköszintû lexikonhasználat elérése
folyamatos feladat (olvasás, környezetismeret)

15
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Témakör

16.

112..

Í

Egyvonalas füzetbe szavak, mondatok másolása

áttérés, begyakorlás

füzet

17.

113—114.

O

A három pösze

dramatizálás

Mu. o. 11–15

115.

M ny

Hangok csoportosítása: magánhangzók, mássalhangzók

hangképzés érzékeltetése, megfigyeltetése, elnevezések

betûkártyák
Ny. Mf. 46.
Mu. o. 9.

116.

K

Egyszerû utasítások közvetítése

117.

O

Weöres Sándor: Vásár

régi mesterségek és jeleik keresése
lexikonban, mesterségek és
tevékenységek összekapcsolása

Mu. o. 16—18.

118.

M ny

Magánhangzók

képzés, elnevezés összekapcsolása
csoportosítás: rövid, hosszú
idôtartam: érzékelés, jelölés

betûkártyák, nyomtatott szöveg, Mosó
Masa c. könyv
Ny. Mf. 47.
Mu. a. 9—11.

119.

Í

Szavak írása látó-halló tollbamondással

begyakorlás

füzet, kép

120—121.

O

A fekete madár

122.

K

Az iskolai életben elôforduló események megbeszélése –
véleménynyílvánítás

123.

M ny

Mássalhangzók

képzés, elnevezés
csoportosítás: egy-, két-, háromjegyû

betûkártyák, nyomtatott szöveg
Ny. Mf. 52.
Mu. a. 11.

124.

M ny

Csukás István: Hideg szél fúj c. verse

megdermed, tökfedô, sétapálca,
gavallér

K. o. V. 16.

18.

Tananyag

Fogalmak – tevékenységek

Eszközök

Mu. o. 19—25.

Megjegyzés

Az olvasmányokban sok az új kifejezés, de
ezek nagy része szerepel a feladatok szómagyarázataiban. Figyeljünk a fennmaradó szavak, szókapcsolatok tisztázására
is. A feladatok elvégzése során törekedjünk fokozatosan az önálló feladatmegoldásra

16
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18.

125.

M ny

19.

20.

Tananyag

Fogalmak – tevékenységek

Eszközök

Gyakorlás: Betûrend
Hangok csoportosítása

betûrend megtanulása, hangok csoportosítása

„Rokon” mássalhangzók

zöngés–zöngétlen mássalhangzók,
helyesírás

betûtábla, A–Zs lexikon, betûkártyák,
olvasmányok
Mf. 54.
Mu. a. 12.

begyakorlás

füzet, kép

126.

Í

Mondatok írása látó-halló tollbamondással

127—
128—129.

O

A csillagruha

130.

M ny

131.

K

132.

M ny

133.

Megjegyzés

Mu. o., 26—31.

Törekedjünk a szóképek, illetve a folyamatos olvasás elsajátítására a tanulók szintjének megfelelôen

idôtartam: hosszú, rövid magánhangzó
idôtartamjelölés fontossága

kép, szókártya,
Mosó Masa
Ny. Mf. 48.
Mu. a. 25—29.

Koncentráció: írás–helyesírás; hallási megfigyelés, érzékelés, jelölés írásban

ó, ô a szavak végén

helyesírási szabály megfogalmazása, alkalmazása

beszéd, írott szöveg, Mosó Masa
Ny. Mf. 49.
Mu. a. 29—33.

Az alkalmazás tudatosítása, az önellenôrzésre szoktatás folyamatos feladat

Í

Szavak, mondatok írása tollbamondások

írástechnika és nyelvhelyesség fejlesztése

füzet

134—
135—136.

O

A favágó kívánsága

hangsúlyos olvasás gyakorlása,
eseménysorrend megállapítása

Mu. o. 32—40.

137.

M ny

Gyakorlás: alkalmazás (alapszókészlet)

magánhangzók idôtartamának jelölése, másolás, látó-halló tollbamondás, diktálás (hallási megfigyelés
jelölés)

Mosó Masa, olvasókönyv, füzet
Ny. Mf. 51.

138.

K

Tartalomnak megfelelô hangerô, tempó gyakorlása

gyakorlás a tanult olvasmányokhoz

Magánhangzók idôtartamának jelölése

Udvarias megszólítás, kérés, jókívánság megfogalmazása
szóban

Az alapszókészlet szavainak elhelyezése
egy jól látható, megfigyelhetô helyen állandó segítséget nyújt. Leírt mintában a
nyelvhelyességi szabály kiemelése fontos

17
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20.

139.

M ny

140.

21.

22.

Tananyag

Fogalmak – tevékenységek

Eszközök

Mássalhangzók idôtartamának jelölése

egyjegyû mássalhangzók hosszúságának jelölése, idôtartam érzékelése, jelölése

szókártya
Mosó Masa
Ny. Mf. 58—60.

Í

Gyakorlás

tipikus hibák javítása, írástechnika
fejlesztése

füzet

141.

O

Weöres Sándor: A medve töprengése

népi megfigyelés értelmezése

K. o. V. 28.

142.

K

Találós kérdések

143.

M ny

144—145.

O

146.

M ny

147.

Megjegyzés

K. o. V. 13., 29.
Szô, fon, nem takács, mi az?
gyermekújságok

Gyakorlás: idôtartamjelölés

jelölés alkalmazása: másolás, látóhalló tollbamondás, diktálása (hallási megfigyelés – jelölés)

szókártya
Mosó Masa
Ny. Mf. 58—60.

Andersen: A három versenyugró

állatok és mozgásaik megfigyeltetése, utánzása

Mu. o. 41—45.

Mássalhangzók idôtartamának jelölése

kétjegyû mássalhangzók hosszúságának jelölése, idôtartam érzékelése – sajátos jelölés kiemelése, tudatosítása

szókártya,
Mosó Masa
Ny. Mf. 61—63.

Í

Másolás tollal: szavak, mondatok

az új technika bevezetése, alkalmazása

toll, füzet

148—149.

O

A nap és a szél versengése

ok-okozati összefüggés keresése

Mu. o. 46—52.

150.

M ny

Gyakorlás: az idôtartam jelölésének sajátos módja

jelölés alkalmazása hallási megfigyelés alapján, másolás, tollbamondás, diktálás

Mosó Masa,
olvasókönyv, füzet
Mu. a. 42—45.

151.

O

Gyurkovics Tibor: Erdô

környezetvédelem

Mu. o. 53—55.

152.

K

Mondatlakotások során használják az új kifejezéseket,
fogalmakat

mondatalkotások

A tollal írásra áttérés ideje nem kötött, de
fokozatos legyen zömében másolásra terjedjen ki

18
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22.

153.

M ny

154.
155—156.

23.

24.

Tananyag

Fogalmak – tevékenységek

Eszközök

Gyakorlás: magán- és mássalhangzók idôtartamának jelölése

alkalmazás: kiegészítés, válogatás,
csoportosítás, helyesírásban alkalmazás

Mosó Masa,
feladatlap
Mu. a. 46—50.

Í

Tollal írás folytatása

begyakorlás, másolás

füzet

O

Szilvát szemétért
A némán olvasott szövegrészek megértését bizonyítsák
kérdésekre adott válaszokkal.

házas sorba került, meghibbant
feladatlap

Mu. o. 56—59.

j és ly a szavakban

különleges hang-betû jelölése

mintatábla,
Mosó Masa
Ny. Mf. 56—57.

tájékozódás a magyar népszokásokban

Mu. o. 56—59.

j és ly a szavakban

különleges hang-betû jelölése

mintatábla,
Mosó Masa
Mu. a.51—60.

Ez a feladat fokozatosan kerül bevezetésre. Év elejétôl – a gyermekek olvasási
szintjének megfelelôen –, a kijelölt, némán
elolvasott szövegrészbôl szóbeli, majd
írásbeli (rövid) választ ad

157.

M ny

158.

O

Farsang-, farsangi népszokások, hagyományok

159.

K

Páros és csoportos kommunikációs gyakorlatok — iskolai
szituációk felidézése, eljátszása

160.

M ny

161.

Í

Szavak írása diktálásra

magán- és mássalhangzók idôtartamának jelölése

alapszókészlet,
füzet

162.

O

Zelk Zoltán: Hóvirágok, ibolyák

tavaszi virágok megismerése
(aranyesô, nárcisz, gyöngyvirág)
felismerése, megnevezése

K. o. V. 34.

163.

K

Magán- és mássalhangzók hosszúságának érzékelése és
érzékeltetése beszédben

164.

M ny

tanultak alkalmazása: válogatás,
kiegészítés, csoportosítás

feladatlapok

Gyakorlás j, ly

Megjegyzés

Koncentráció: írás-helyesírás; alapszókészletben folyamatos tudatosítás, alkalmazás

Koncentráció: Magyar nyelv; Hang-betû
téma

19

hét

óraszám

Témakör

24.

165—
166..

O

Tananyag

Mu. o. 60—67.

Hangokról, betûkrôl tanultak ismétlése

témazáró: magán- és mássalhangzók csoprtosítása, idôtartamának
jelölése gyakorolt szóanyagban
ABC ismeret; j-ly alkalmazás

feladatlap
Ny. Mf. 6—66.

Tempófelmérés

26.

Eszközök

dramatizálás; néma, értô olvasás
fejlesztése; a mese kijelölt szakaszonkénti önálló olvasása, megértés bizonyítása kérdésre válaszadással

A gazda meg a szolgája
Olvasástechnika fejlesztése

25.

Fogalmak – tevékenységek

167.

M ny

168.

Í

Mondatok írása diktálással

mondatok helyesírása, elemzés,
megbeszélés

füzet

169—170.

O

Kuckó király

hôssiesség, hôstett, önfeláldozás

Mu. o. 192—197.

171.

K

Megemlékezés márc 15.rôl

jelképek megismerése: zászló, kokárda rajzolás, színezés

172.

M ny

SZÓTAGOLÁS – ELVÁLASZTÁS
Ritmizálás, szókapcsolás

szótag értelmezése, ritmizálásjelölés

kiszámolók, versek
Ny. Mf. 67—68.

173.

O

Szüdi György: Ha megnövök

haza, hazaszeretet fogalma

Mu. o. 198—200.

174.

M ny

Hány szótagra bonthatók a szavak

szavak ritmizálása, jelölése, csoportosítás szótagszám szerint (szabály értelmezése)

szókártyák
Ny. Mf. 69—71.

175.

Í

Szavak mondatok írása választott írástechnikával

begyakorlás, tudatosítás, tipikus
hibák javítása

füzet

176—177.

O

A szegény testvér meg a gazdag

szereplôk jellemzése, eseménysorrend megállapítása

Mu. o. 68—71.

178.

M ny

Elválasztás: két magánhangzó között

ritmizálás, jelölés, szabály észrevetetése, értelmezése

szókártya
Ny. Mf. 77.

179.

K

Válogatás az eddig tanult olvasmányokból; olvasástechnika
felmérése; emlékezetfejlesztés

Megjegyzés
Jó tanács: gyûjtsünk össze egy kelléktárat,
ami a mesék dramatizálásához elengedhetetlen

Folyamatos szöveg másolásának, írásánál
felmerülhetett az elválasztás szükségessége, alkalmazása. Ritmizálás, letapsolás segít a pontos szótagolás kialakulásánál. De
most párhuzamosan elôtérbe kerül a tudatosítás. E témakörben a nyelvtani szabályszerûség felfedeztetése a cél. Begyakorolt
esetekben kell tudni alkalmazni

20

hét

óraszám

Témakör

26.

180..

M ny

181.

27.

28.

Tananyag

Fogalmak – tevékenységek

Eszközök

Elválasztás: két magánhangzó között egy mássalhangzó

ritmizálás, jelölés, szabály észrevetetése, értelmezése

szókártya
K. o. V. 80.
Ny. Mf. 74.,

O

Zelk Zoltán: Hová szaladsz vizipók?

életképek keresése, víziállatok, vízinövények megismerése

Mu. a. 61—63.

182.

Í

Tollal írás gyakorlása

mondatok, szöveg másolása

toll, füzet

183—184.

O

Mindennapi kenyerünk

ellentétpárok értelmezése:
önzô–önzetlen
irigy–jólelkû
szegény–gazdag
dolgos–lusta

Mu. o. 72—76.

185.

M ny

Elválasztás: mássalhangzó betûi között

ritmizálás jelölés, szabály észrevetetése, értelmezése

szókártya
Ny. Mf. 74—75.
Mu. a. 64—66.

186—187.

O

Köd és fény

köd–szomorúság
fény–reménység összefüggései

Mu. o. 77—80.

188.

M ny

Gyakorlás: megismert elválasztási esetek

alkalmazás, értelmezés, szótagolás
– elválasztás

szókártya,
feladatlap
Ny. Mf. 78—79.
Mu. a. 67—68.

189.

Í

Gyakorlás: szépírás

külalak, forma

füzet

190.

O

Húsvét
Húsvét másnapján

ismerkedés a magyar népszokásokkal

Mu. o. 214—215.

191.

K

Szituációs játék: locsolkodás eljátszása

192.

M ny

193.

O

Gyakorlás: elválasztás esetei

Locsolóversek

piros tojás,
tarisznya, kölni
alkalmazás–értelmezés; szöveg
írása szótagolva (ritmizálás–jelölésszabály alkalmazása)

folyamatosan írt
szöveg, füzet

K. o. V. 45—46.

Megjegyzés

Koncentráció: írás-helyesírás; folyamatos
szöveg másolása, elválasztás alkalmazása
folyamatosan

21
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óraszám

Témakör

28.

194.

M ny

195.

O

Olvasástechnika fejlesztése, gyakorlás

196.

Í

197—198.

O

199.

M ny

200—201.

O

202.

M ny

203.

29.

30.

Tananyag

Fogalmak – tevékenységek

Eszközök

ritmizálás–hallási megfigyelés; sajátos elválasztási mód magyarázata

szókártyák, feladatlap
Ny. Mf. 100–101.

Folyamatos szöveg másolása

az elválasztásról tanultak alkalmazása (ritmizálás, szabály alkalmazás)

füzet

Koncentráció: magyar nyelv; elválasztás

Sosevolt király bánata

hosszú egyjegyû és kétjegyû mássalhangzók keresése

Mu. o. 85—90.

A kommunikációs gyakorlatok az olvasmányokhoz kapcsolódjanak

Elválasztás: szótagolt szó folyamatos leírása

sajátos írás és elválasztási mód
alkalmazása, tudatosítása (inverz
feladatok)

feladatlap
Ny. Mf. 81—82.
Mu. a. 69—71.

Vasgyúró Gyurka

toll és vas tulajdonságainak összehasonlítása

Mu. o. 91—95.

Gyakorlás: elválasztás
(hosszú kétjegyû mássalhangzó szavak)

alkalmazás, szabály tudatosítás

feladatlap
Mu. a. 71—74.

Í

Mondatok alkotása, írása

irányítás, fokozatos áttérés az önálló mondatalkotásra, leírásra

kép, füzet

204—205.

O

A szénégetô és az ôzgida

szénégetô

Mu. o. 99—103.

206.

M ny

Gyakorlás: elválasztás esetei

folyamatos szöveg másolása;
sorvégi elválasztás alkalmazása

folyamatos szöveg,
füzet

207—208.

O
K

A csökönyös kiselefánt
Mondatalkotás megadott szavakkal

csökönyös, gazella, hínár, iszap

Mu. o. 122—127.

209.

M ny

Elválasztás eseteinek ismétlése

témazáró: begyakorolt esetekben
illetve szókészletben ismerjék az
elválasztás eseteit

feladatlap
Ny. Mf. 83—84.

210.

Í

Gyakorlás: mondatok

folyamatos írás, sorba haladás,
elválasztás alkalmazása

kép, füzet

Elválasztás: hosszú kétjegyû mássalhangzó szavakban

Megjegyzés

Itt már önállóan kell alkalmazni a nyelvhelyességi ismereteket, az önellenôrzést

22
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óraszám

Témakör

31.

211—212.

O

Bartócz Ilona: Anyák napja

otthon, család, szeretet, odafigyelés, hála

Mu. o. 236—241.

213.

K

Beszélgetés anyák napjáról
Milyen az én édesanyám?

jellemzôk megfogalmazása

magnetofon: felvétel készítés

214.

M ny

KOMPLEX GYAKORLÁS, ALKALMAZÁS
Mondatok a beszélô szándéka szerint: közlés, kérdés

olvasmányok anyagából mondatfajták keresése; mondatvégi írásjel;
hangsúly, hanglejtés

olvasókönyv,
feladatlap
Ny. Mf.–Mu. a. feladataiból

215.

O

216.

M ny

217.

32.

Tananyag

Fogalmak – tevékenységek

Osváth Erzsébet: Amikor még kicsi voltál
Végh György: Golyózás a csillagokkal

Eszközök

Megjegyzés

Ebben tananyagrészben az ismétlés, a
megerôsítés mellett a magyar nyelv és irodalom tantárgyon belüli komplex alkalmazás kap nagy hangsúlyt

Mu. o. 242—243.

Közlés, kérdés, felkiáltás

az elôzô órai anyag folytatása, bôvítése; mondatalkotás, mondatok
leírása; mondatok helyesírása

olvasókönyv, kép,
szituációs játék

Í

Szabadon választott írástechnikával szavak, mondatok
írása

hibajavítás

füzet

218—219.

O

A játszótársak

érzékszerveink és használatuk

Mu. o. 130—134.

220.

K

Párbeszédek, dramatizálások olvasmányokhoz kapcsolódóan

221.

M ny

Közlés, kérdés, felkiáltás, óhajtás

az elôzô órai anyagok folytatása,
bôvítése; verbális készségfejlesztés; tanultak alkalmazása

olvasókönyv,
feladatlap, kép,
szituációs játékok

222.

O

Móra Ferenc: Mártonka levele

nagyszülôk megbecsülése

Mu. o. 135—137.

223.

M ny

Szavak jelentése, értelmezése, csoportosítása
Ki? Mi? Mit csinál?

valakinek vagy valaminek a neve,
cselekvést jelentô szavak; személynevek helyesírása

olvasókönyv,
feladatlap,
kép

224.

Í

Helyesírás fejlesztése
Szavak, mondatok írása látó-halló tollbamondással

hallási megfigyelés, tanult nyelvi
ismeretek alkalmazása

alapszókészlet,
füzet

A gyakorlás a készségszintû írástechnika
és a nyelvhelyességi ismeretek alkalmazását, az önellenôrzés tudatosságát is kell
hogy szolgálja

23
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óraszám

Témakör

33.

225.

O

226.

M ny

227—228.

O

229.

M ny

230.

K

Dramatizálás

231.

Í

232—233.

O

234.

M ny

235—236.

O

237.

M ny

238.

239—240.

34.

35.

Tananyag

Fogalmak – tevékenységek

Eszközök

Az igazi mátka

mátka, málé, hajadon

Mu. o. 138—141.

Szavak csoportosítása kérdôszóra
Kérdésre szógyûjtés

az elôzô órai anyag folytatása, csoportosítás, szógyûjtés

olvasókönyv, feladatlap, Ny. Mf.–Mu.
a. adott feladatai

A kecskegida és a farkas
Olvasástechnika fejlesztése, hangsúly, hanglejtés

állatok és kicsinyeik megnevezése

Mu. o. 142—147.

Hang–betû kapcsolat
ABC tudatos alkalmazása
Magán- és mássalhangzók

ABC, betûrend alkalmazása, csoportosítás: magánhangzó, mássalhangzó

A–Zs lexikon, betûtábla, Mosó Masa,
olvasókönyv

Helyesírás fejlesztés: szavak, mondatok diktálása

u.a., mint az elôzô órán

u.a., mint az elôzô
órán

Bartócz Ilona: Mese a kíváncsi békákról

a béka és az idôjóslás fogalma

Mu. o. 148—152.

Magán- és mássalhangzók idôtartamának jelölése, alkalmazása j–ly használata

idôtartam jelölés esetei, tudatosítás;
j–ly a szavakban, alkalmazás: látóhalló tollbamondás, diktálás (hallási
megfigyelés, differenciálás)

alapszókészlet,
feladatlap, füzet

A jó gazdasszonyka

barátság

Mu. o. 153—158.

Gyakorlás – ismétlés
(szavak, szó, hang–betû)

tanult ismeretek szabályok gyakorlása, alkalmazása szükség szerint

Í

Folyamatos szöveg másolása

rendezett íráskép, jó szövegelhelyezés; elválasztás alkalmazása

füzet, olvasókönyv

O

A bíró meg az ördög
Kérdôszók használata
Címadás

mese és valóság megkülönböztetése

Mu. o. 159—165.

Megjegyzés

24
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óraszám
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35.

241.

M ny

242.

O

Vasvári István: Mezei bál c. verse

243.

K

Illemszabályok alkalmazása szituációs játékokban:
viselkedés utcán és jármûveken

244.

M ny

245.

36.

37.

Tananyag
Elválasztás, szótagolás esetei

Fogalmak – tevékenységek

Eszközök

ritmizálás, jelölés; elválasztás módjai: szabály, felismerés

szókártya, feladatlap, összefüggô
szöveg, Ny. Mf.–Mu.
a. adott feladatai
Mu. o. 166—169.

Hosszú kétjegyû mássalhangzós szavak elválasztása

sajátos elválasztási, leírási mód
tudatosítása, alkalmazása

feladatlap, összefüggô szöveg

Í

Képrôl szavak, mondatok írása önállóan

tanult ismeretek tudatos alkalmazása, önellenôrzés

kép, füzet

246—247.

O

Ismétlés
Válogatás tanult mesékbôl, versekbôl

feladatlapok, meserészletek felismerése, szereplôk és jellemvonásaik felidézése, cselekmények felidézése, összehasonlítások

248—249.

O

250.

M ny

251.

Í

252.

M ny

253—254.

O

ÉV VÉGI FELMÉRÉSEK
Év végi felmérés

hangos olvasás felmérése; mesefeldogozás differenciált segítségadással, feladatlappal

ismeretlen, nem
tanult szöveg

Év végi felmérés

követelményeknek megfelelô ismeretek, készségek

feladatlap

Év végi felmérés

helyesírási készség felmérése: szavak írása tollbamondással, képrôl
önállóan (diktálással); mondatok
írása látó-halló tollbamondással

feladatlap

Felmérések értékelése, javítása

megbeszélés, értékelés; tipikus
hibák kiemelése

Év végi felmérések értékelése, teljesítmények
megbeszélése

egyéni értékelés

Megjegyzés

25
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óraszám

Témakör

Tananyag

37.

255.

M ny

256—257.

O

Zelk Zoltán: Vakáció
Horváth Imre: Mit kívánjak nyárra c. verse

258.

Í

Felmérés értékelése

259.

K

Nyári tervek, elképzelések a szünidôre, ezek megfogalmazása
Szünidei veszélyforrások felidézése

Felmérések megbeszélése, értékelése, javítása

Fogalmak – tevékenységek

Eszközök

megbeszélés, értékelés; tipikus
hibák kiemelése
K. o. V. 110.
Mu. o. 283.
tipikus hibák kiemelése, megbeszélése

Megjegyzés

26

Matematika

Készítette: Dr. Bernáthné Nagy Ágnes

Mérés választott és szabvány egységgel
Anyanyelv: Feladatok értelmezése szóbeli
írásbeli
Probléma értelmezése: kérdés megfogalmazása, válasz megfogalmazása
Mûvészetek: Testek felismerése, megnevezése, létrehozása.
Síkidomok felismerése, megnevezése, ábrázolása.

A tantárgy heti óraszáma:
4
Éves óraszám:
148
A tantárgy fôbb
témakörei:
Gondolkodási módszerek
alapozása (GMA)
Számtan – algebra (SZA)
Relációk – függvények (RFS)
Sorozatok:
Geometria – mérés (GM)

A témakörökre
szánt idô:
15 óra
76 óra
20 óra

10%
51%
14%

37 óra

25%

Tantárgyi koncentráció
Életvitel és gyakorlati ismeretek:
Építés térben, síkban
Tapasztalatok gyûjtése a tárgyak méreteirõl
Számtan–algebra 76 óra

Szükséges taneszközök
Számok világa 2. – könyv és munkafüzet (Nemzeti Tankönyvkiadó 1992.)
Egyéni korrekció 3.
Szám- és jelkártyák
Logikai készlet

Gondolkodási módszerek alapozása 15 óra

Számköri ismeretek

Alapmûveletek köre

Számfogalom megerõsítése 20-as körben

Értékelés szempontjai:
Félévi értékeléskor a második évfolyam értékelésének
szempontjait vesszük figyelembe. Az értékelõ táblázatok
használjuk.
A 3. évfolyam második félévében az iskola pedagógiai programjában elfogadott módon szöveges értékeléssel vagy
érdemjeggyel értékelünk.

Relációk, függvények, sorozatok 20 óra

Matematikai szövegértelmezés

28

100-as tábla
Szöges tábla
Színes rúdkészlet
Pálcikák, korongok
Applikációs képek
Mérõeszközök

Geometria, mérések 37 óra

Geometriai alakzatok,
tulajdonságaik.

Gyakorlati mérések, mértékegységek, számítások.

Összeadás, kivonás gyakorlása
10-es 20-as számkörben

Testek tulajdonságai

Mérés választott
egységekkel.

Összeadás, kivonás 50-es,
100-as számkörben

Síkidomok
tulajdonságai

Szorzó és bennfoglaló táblák
(2-es, 5-ös, 10-es)

Vonalak
tulajdonságai

Számfogalom kialakítása 50-es körben

Számfogalom kialakítása 100-as körben

Mennyiségek és számok összehasonlítása

Mûveletfogalom elmélyítése

Mérés szabvány
mértékegységekkel
m, dm, cm,
l, dl
kg, dkg
nap, óra, perc,
Ft

Módszertani ajánlás
A tanmenet tartalmazza a felépítéstáblázatot mely heti bontású áttekintést is biztosít. Ebben a táblázatban szemléletesen jelenik meg a négy matematikai témakör. A felépítéstáblázat kiegészítésével minden tanító megvalósíthatja a
saját elgondolásait. A négy témakör tananyagon belüli
megjelenítését változtatva igazodhat a tanulócsoport sajátosságaihoz. A megjegyzés rovat az egyéni észrevételek
rögzítésére szolgál.
Célunk, hogy 10-es számkörben a tanulóknak biztonságos
ismereteik legyenek. Tudjanak mennyiségeket meghatározni, létrehozni, összehasonlítani. A tanulókban alakuljanak ki pontos képzetek a mennyiségi változásokról. Legyenek biztosak a mûveleti felek felismerésében, értelmezésében.
A 100-as számkör kiépítésének feltétele a biztos szám és
mûveletfogalom 20-as számkörben. Adjunk lehetõséget a
kellõ mennyiségû tapasztalatszerzésre. A tízes csoportok
létrehozása segíti a tízes számrendszer szerkezeti sajátosságainak megértését, elõsegíti a globális mennyiségfelismerést.
A mûveletek tanítása során a tízesátlépés jelenti az egyik
legnagyobb nehézséget. Mivel a NAT bevezetésével a pedagógusok nagyobb tervezési szabadsággal rendelkeznek, megvalósítható, hogy továbbra is lehetõséget adjunk
ennek fokozatos beléptetéséhez.
Alkalmazkodhatunk a tanulók egyéni képességeihez és
csak a megfelelõ képességû tanulók estében kezdeményezzük a tízesátlépés tanítását.

A 100-as számkörben végzett mûveletek során eszközként
alkalmazzuk a tízes pálcikakötegeket + egyes pálcikákat,
és a játékpénzt. A 20-as számkörben végzett mûveletek
során már alkalmaztuk az analógiás gondolkodásra épülõ
feladatmegoldást. E fajta gondolkodásmód fejlesztése segítséget nyújt a 100-as számkörben végzett feladatok során.
Ezen az osztályfokon a 2-es, 5-ös, és 10-es szorzó és
bennfoglaló táblák kiépítésére kerül sor. Sok eszközt, rajzot
kell alkalmaznunk a többszörözés és bennfoglalás (osztás)
szemléltetésére. Az eszközök fokozatos eltûnésével egyre
inkább a számfeladatok kerülnek elõtérbe.
A mérések során elsõdleges célunk, hogy a tanulók tapasztalatokat szerezzenek a mérések során. Megismerjék a
szabvány mértékegységeket. A tapasztalatok és ismeretek
alapján tudják használni a mérésre szolgáló eszközöket.
Elvárható teljesítmény év végére az egyes témakörökben:
SZA
Legyenek tájékozottak 100-as számkörben.
Tudjanak összeadni és kivonni 10-es számkörben készségszinten; 20-as számkörben analógia segítségével.
Legyenek jártasak 100-as számkörben az összeadások, kivonások kiszámításában (tízesátlépés nélkül).
Legyenek jártasak a 2-es, 5-ös és 10-es szorzó és bennfoglaló táblában.
Tudjanak megoldani egyszerû szöveges feladatokat.

RFS
Legyenek képesek konkrét és matematikai relációk felfedezésére, tudják megfogalmazni a felismert kapcsolatokat.
Legyenek képesek egyszerû sorozatok folytatására, tudják
megfogalmazni a szabályt egyszerûbb esetekben.
GM
Ismerjék fel a kockát, téglatestet, gömböt, hengert - négyzetet, kört, és a háromszöget.
Tudjanak elõállítani testeket és síkidomokat.
Ismerjék a szabvány mértékegységeket.
m, dm, cm
l, dl
kg, dkg
nap, óra, perc
GMA
Legyenek jártasak a tulajdonságok változásainak megfigyelésében.
Tudjanak igaz és nem igaz állításokat mondani.
Legyenek jártasak az állítások igazságának eldöntésében.
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Gondolkodási módszerek alapozása

Számtan – algebra

Relációk – függvények – sorozatok

Geometria – mérés

1.

Ismétlés:
csoportosítás egy adott tulajdonság szerint

Ismétlés:
20-as számok ismétlése

Ismétlés
egyszerû relációk kifejezésük rajzban

Ismétlés
Testek felismerése csoportosításuk
(szögletes, gömbölyû)

2.

Állításokhoz halmazok alkotása (logikai készlet)

Számköri ismeretek, számfogalom
megerõsítése bontással

Mennyiségek és számok összehasonlítása

Síkidomok felismerése és csoportosítása (kör, háromszög, négyzet)

3.

Csoportosítás a jelkártyák alapján

Összeadás és kivonás gyakorlása
20-as számkörben tízesátlépés nélkül

Növekvõ, csökkenõ számsorok
képzése

Mit mivel mérünk?
(ûrtartalom, hosszúság, tömeg,
idõ)

4.

Gyakorlás
Tájékozódás a tanulók tudásáról

Gyakorlás
Tájékozódás a tanulók tudásáról

Gyakorlás
Tájékozódás a tanulók tudásáról

Gyakorlás
Tájékozódás a tanulók tudásáról

Állítások igazságának eldöntése

Számkörbõvítés 50-ig
Kerek tízesek

Kerek tízesek viszonyítása
Számsorok tízesekkel (50-es sz.)

Testek építése minta alapján

5.
6.

Állítások megfogalmazása adott halmazokból

Kerek tízesek
Teljes kétjegyû számok

Teljes kétjegyû számok összehasonlítása

Testek felismerése, megnevezése:
kocka, téglatest

7.

Csoportosítás választott szempont szerint

Teljes kétjegyû számok: tízes
számrendszer szerkezeti sajátossága, helyiérték alaki érték

Teljes kétjegyû számok rendezése

Testek felismerése, megnevezése:
gömb, henger

8.

Testek csoportosítása a felismert tulajdonság alapján

Számkörbõvítés 100-ig
Kerek tízesek

Kerek tízesek összehasonlítása 100as körben

Pénzhasználat:
10, 20, 50, 100 forintos

9.

Számok csoportosítása; Kombinatorika; kétjegyû számok képzése

Kerek tízesek
Teljes kétjegyû számok

Teljes kétjegyû számok
Számok összehasonlítása

Mennyiségek megjelenítése pénzzel 10 forintosok, 1 forintosok

10.

Számok csoportosítása, állítások megfogalmazása

Teljes kétjegyû számok: tízes számrendszer szerkezeti sajátossága,
helyiérték alaki érték

Teljes kétjegyû számok rendezése

Mennyiségek megjelenítése pénzzel 10 forintosok, 1 forintosok

11.

Tulajdonságok változásának megfigyelése (egy tulajdonság)

Összeadás – kivonás 100-as
számkörben
Összeadás – kivonás kerek
tízesekkel

Hiányos számsorok kiegészítése

Síkidomok elõállítása
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Gondolkodási módszerek alapozása

Számtan – algebra

Relációk – függvények – sorozatok

Geometria – mérés

12.

Transzformációs játék a logikai készlettel (szín változtatása)

Összeadás – kivonás kerek tízesekben egyesek hozzáadása és az
inverz mûveletek

Relációk mennyiségek között

Síkidomok elõállítása

13.

Transzformációs játék a logikai készlettel – (nagyság, forma, lyukasság)

Összeadás – kivonás
Teljes kétjegyû számokhoz egyjegyûek hozzáadása, elvétele tízesátlépés nélkül

Pénzben kifejezett mennyiségek rendezése

Vonalak, pontok a valóság tárgyain, modelleken

14.

Vonalak csoportosítása

Összeadás - kivonás
Teljes kétjegyû számokhoz egyjegyûek hozzáadása, elvétele tízesátlépés nélkül

15.

Ciklikus sorok folytatása

Összeadás – kivonás
Teljes kétjegyû számokhoz kerek
tízesek hozzáadása és elvétele

Egyszerû sorozatok számokkal adott
szabály alapján

Síkidomok csoportosítása: egyenes vagy görbe vonallal határolt

16.

Három-, négy-, ötelemû szekvenciák

Összeadás – kivonás
Teljes kétjegyû számokhoz kerek
tízesek hozzáadása és elvétele

Egyszerû sorozatok számokkal felismert szabály alapján

Síkidomok osztályozása oldalak és
csúcsok száma szerint

17.

Vonalak tulajdonságai
Pont és vonal helyzete

Összeadás – kivonás
Teljes kétjegyû számhoz teljes kétjegyû szám hozzáadása és elvétele

Síkidomok megnevezése
Téglalap, négyzet megfigyelése

18.

Állítások megfogalmazása síkidomokról

Összeadás – kivonás
Teljes kétjegyû számhoz teljes kétjegyû szám hozzáadása és elvétele

Számok sorbarendezése

Téglalap-négyzet felismerése

19.

Transzformációs játék két tulajdonság változtatásával

Összeadás, kivonás 100-as körben
az eddigi ismeretek alapján

Összehasonlítás hosszúság szerint

Hosszúság mérése: m, dm

20.

Transzformációs játék két tulajdonság változtatásával

Római számok

Sorbarendezés a mérés alpján

Hosszúság mérése – mérés cm-rel

21.

Három-, négyelemû szekvenciák megfigyelése, leképezése (tárgyak, betûk)

Szorzás és bennfoglalás fogalmának elõkészítése

Különbözõ tömegû tárgyak összehasonlítása

Tömegmérés: kg
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Gondolkodási módszerek alapozása
Három-, négy-, ötelemû szekvenciák leképezése, folytatása (betûk, számok)

23.

Számtan – algebra

Relációk – függvények – sorozatok

Geometria – mérés

Szorzás és bennfoglalás fogalmának kialakítása, szorzások értelmezése
szorzás jele
bennfoglalás jele

Számsorok folytatása

Tömegmérés: dkg

Szorzás és bennfoglalás fogalmának kialakítása: lejegyzés szorzással, bennfoglalással

Különbségsorozatok folytatása

Ûrtartalom mérése: l, dl

24.

Transzformációs játék 1-2 tulajdonság változtatásával

Kettes szorzó és bennfoglaló tábla

Számsorozatok kettesével

Ûrtartalom mérése: l, dl

25.

Kész csoportok javítása

Kettes szorzó és bennfoglaló tábla

Kettõ többszöröseinek sorbarendezése

Idõmérés: naptár: hét
hónap
nap

Ötös szorzó és bennfoglaló tábla

Számsorozatok ötösével

Idõmérés:
óra, perc
(idõtartam)

26.

27.

Nyitott mondatok kiegészítése

Ötös szorzó és bennfoglaló tábla

Hiányos számsor kiegészítése

Pénzkezelés (kifizetések)

28.

Kombinatorika

Tízes szorzó és bennfoglaló tábla

Pénzösszegek rendezése
Számsor tízesével

Pénzkezelés (pénzváltások)

29.

Állítások számok halmazáról (többszörösök)

Tízes szorzó és bennfoglaló tábla

30.

Állítások számok halmazáról

Kettes, ötös, tízes szorzó és bennfoglaló táblák. Kapcsolatok felfedezése

Hiányos kettes, ötös, tízes számsor kiegészítése

Mérések a gyakorlatban

Összeadás – kivonás gyakorlása
Szöveges feladatok

Mértékegységek növekvõ sorba rendezése

Mérõeszközök és mértékegységek
egymáshoz rendelése

31.

32.

Mértékegységek csoportosítása

Összeadás – kivonás gyakorlása
Szövegértelmezés

Mérések a gyakorlatban
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Számtan – algebra

Relációk – függvények – sorozatok

Geometria – mérés

33.

Barkochbázás a logikai-készlet elemeivel

Mûveletek gyakorlása a mértékegységek felhasználásával
Római számok

Rendezetlen számok sorbarendezése

Hosszúságmérés gyakorlása (mérés cm-rel)

34.

Barkochbázás a jelkártyák segítségével

Összeadás, kivonás, szorzás,
bennfoglalás gyakorlása szám és a
szöveges feladatok segítségével

Különbözõ hosszúságú szakaszok
összehasonlítása, rendezése

Hosszúságmérés gyakorlása (mérés cm-rel)
Tömegmérés gyakorlása

35.

Transzformációs játék két tulajdonság változásával

Ismétlés

Számok összehasonlítása, rendezése

Ismétlés

36.

Három-, négy-, ötelemû számszekvenciák megfordítása

Ismétlés

Számok összehasonlítása, rendezése
adott szempont szerint

Ismétlés

37.

Ismétlés
Tájékozódás a tanulók tudásáról

Ismétlés
Tájékozódás a tanulók tudásáról

Ismétlés
Tájékozódás a tanulók tudásáról

Ismétlés
Tájékozódás a tanulók tudásáról
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óraszám

Témakör

Tananyag

1.

1.

GMA

Ismétlés (20-as számkör).
Személyek, tárgyak tulajdonságainak megfigyelése. Állítások megfogalmazása
Határozatlan halmazok létrehozása, összehasonlításuk

SZA

2.

SZA
GM

3.

GMA

SZA

4.

GMA
SZA

2.

5.

GMA
SZA
RFS

6.

SZA
RFS

7.

SZA
GM

Fogalmak

<>=

Logikai készlet elemeinek megfigyelése, csoportosítása egy-egy tulajdonság szerint (szín,
nagyság)
Határozott számosságú halmazok létrehozása
– leszámlálás, megszámlálás. Mennyiség és
számnév egyeztetése

piros, kék, sárga, zöld,
kicsi-nagy

Logikai készlet elemeinek csoportosítása egyegy tulajdonság szerint (forma, lyukasság)
Határozott számosságú halmazok: mennyiség,
számnév, számjegy egyeztetése, számok írása, olvasása

háromszög, négyszög, kör
sima-lyukas

Állításhoz halmazok alkotása a logikai készlettel
Bontások cselekedtetéssel, rajzokkal
Mennyiségek összehasonlítása

– ez mind piros

Bontások az egyjegyû számok bontásának
analógiájára
Síkidomok felismerése, megnevezése, csoportosításuk

Megjegyzés

sok-kevés-semmi-több-kevesebbugyanannyi

Határozatlan halmazok viszonyítása – relációs
jel használata
Testek felismerése, csoportosításuk egy tulajdonság szerint

Bontások képekkel, színezéssel, lejegyzés
összeg alakban
Mennyiségek és számok összehasonlítása

Elvárható teljesítmény

szögletes, gömbölyû

– minden lap kék stb.
több, kevesebb, ugyanannyi

relációs jel
bontás
kör, négyszög, háromszög

A bontások során a cselekvésbõl
kiindulva haladjunk az egyre elvontabb szint felé
Minden gyerek a képességeinek
megfelelõ szintig teljesítsen
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2.

8.

RFS
SZA

Számok összehasonlítása
Bontások az egyjegyû számok bontásainak
analógiájára

3.

9.

GMA

Jelkártyák ismétlése Csoportosítás a jelkártyák alapján. Számok összehasonlítása
Növekvõ, csökkenõ számsorok képzése adott
számokból

jelkártya

Összeadás, kivonás fogalmának elmélyítése
egyszerû szöveges feladatok lejátszásával
Mérendõ anyagok és mérõeszközök egymáshoz rendelése

+, –, jelek

RFS

10.

SZA
GM

11.

SZA
GM

12.

SZA

GM

4.

13.

SZA
GM

14.

SZA
GM

Tananyag

Összeadás, kivonás gyakorlása. Mûveletek
önálló kiszámítása 10-es számkörben
Mérési tapasztalatok. Hosszúságmérés

Összeadás, kivonás 20-as számkörben eszközhasználattal és a 10-es számkör analógiájára
Mérési tapasztalatok. Ûrtartalom mérése

Összeadás, kivonás 20-as számkörben analógia segítségével
Mérési tapasztalatok. Tömegmérés
Pénzhasználat. Összeadás, kivonás gyakorlása a pénz használatával
Idõmérés: nap. Óra leolvasása, beállítása
(egész óra)

15.

SZA

Összeadás, kivonás gyakorlása 20-as számkörben
Csoportosítás a jelkártyák alapján

16.

GMA

Tájékozódás a tanulók tudásáról

Fogalmak

Elvárható teljesítmény

növekvõ
csökkenõ

mérõhenger, mérõszalag, mérleg,
óra

hosszú, rövid, magas, alacsony,
széles, keskeny
méter: m, deciméter: dm

ûrtartalom, folyadék
liter: l, deciliter: dl

könnyû, nehéz, kilogramm: kg
1, 2, 5, 10, 20 forintos
napok neve

Biztos számfogalom 10-es (20-as) körben. Jártasság 20-as körben, a mûveletek végzésében

Megjegyzés
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5.

17.

SZA

18.

SZA

GMA

Számkörbõvítés 50-ig.
Számlálás egyesével: 10, 20, 30, 40, 50-ig
Elemek leszámolása, megszámlálása: 10, 20,
30, 40 50-ig
Tízes csoportok alkotása, mennyiségek megnevezése, egyeztetés a számnévvel
10 db = 1 tízes csoport
20 db = 2 tízes csoport stb.
Tízes számrendszer szerkezeti sajátosságai
(tízes csoportok, játékpénz)
10 egyes = 1 tízes
1 tízes = 10 egyes
20 egyes =2 tízes
2 tízes = 20 egyes stb.
Halmazokra vonatkozó állítások igazságának
eldöntése

Fogalmak

tíz, húsz, harminc, negyven, ötven

tízes
tízes csoport

egyesek
tízesek
igaz, hamis

19.

SZA

Helyiérték táblázatban elhelyezés
Kerek tízes fogalma, tízesek írása olvasása
Helypótló értelmezése
Mennyiség, számnév, számjegy egyeztetése

tíz 10
húsz 20
harminc 30 stb.
helyiérték táblázat

20.

RFS

Mennyiségek és számok összehasonlítása
Növekvõ, csökkenõ számsorok tízesekkel
Kerek tízesek helye a számegyenesen. Kerek
tízesek szomszédai
Testek építése minta alapján (dobozok, színes
rudak, gyurmázás)

számegyenes

Pénzváltás: egyesek beváltása, tízesek felváltása. Ugyanazon mennyiség kifizetése különbözõképpen (tízesekkel, egyesekkel)
Testek felismerése, megnevezése (keresés a
környezetben). Kocka, téglatest

10, 20, 50 forintos
kocka
téglatest

SZA
GMA

6.

Tananyag

21.

SZA

GM

tízes szomszéd
test

Elvárható teljesítmény

Megjegyzés

Számolópácikákat gumizzunk
össze tízesével
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6.

22.

SZA

Teljes kétjegyû számok
Elemek csoportosítása tízesekre és egyesekre. Egységkockából torony építése
Mennyiségek egyeztetése számnévvel, számjeggyel. Teljes kétjegyû számok értelmezése
T E
3 2
3 tízes 2 egyes = 32
harminc + kettõ

számnevek kimondása

23.

RFS

Teljes kétjegyû számok írása, olvasása
Mennyiség, számnév, számjegy egyeztetése
Mennyiségek és számok összehasonlítása
Állítások megfogalmazása adott halmazokról
(számokról is)

több, kevesebb
nagyobb – kisebb szám
egyjegyû – kétjegyû szám
kerek tízes

GMA

24.

RFS

GM

7.

25.

SZA
GMA

26.

RFS

GMA

27.

SZA

GM

Teljes kétjegyû számok összehasonlítása
Számok helye a számegyenesen
Hiányos számegyenes kiegészítése
Számszomszédok
Testek felismerése – megnevezése. Kocka és
a téglatest összehasonlítása

Fogalmak

Elvárható teljesítmény

Megjegyzés

számegyenes, számszomszéd

kocka, téglatest

Páros, páratlan szám fogalmának kiterjesztése a kétjegyû számokra
Csoportosítás választott szempont szerint
(logikai készletek)

páros, páratlan

Teljes kétjegyû számok rendezése
Megkezdett számsorok folytatása 1, 10 2, 5ösével
Csoportosítás választott szempont szerint
(számokkal)

növekvõ, csökkenõ

50-es tábla felépítése. Sorok és oszlopok,
összefüggések megfigyelése. Számok helyének megkeresése
1
2
3
4
5
11 12 13 14
stb.
21
Testek felismerése, megnevezése: gömb, henger

50-es tábla
sor, oszlop

gömb, henger

Legfeljebb 5 szám sorbarendezése

37

hét

óraszám

Témakör

7.

28.

SZA

8.

29.

Tananyag
Pénzhasználat adott mennyiségek kifizetése
csak 1 forintosokkal, tíz és 1 forintosokkal
Teljes kétjegyû számok bontása:
helyiérték szerint
tízesek és egyesek összegére

Fogalmak

SZA

31.

SZA

GMA

Számkörbõvítés 100-ig.
Számolás egyesével: 60, 70, 80, 90, 100-ig
Elemek leszámlálása, megszámlálása: 60, 70,
80, 90, 100-ig
Tízes csoportok alkotása, mennyiségek megnevezése, egyeztetés a számnévvel, számjeggyel
Helyiérték táblázat, tízesek, egyesek helye
T E
6 0 hatvan 60
10 tízes csoportból 1 százas csoport létrehozása
10 db egyes = 1 db tízes
10 db tízes = 1 db százas
100 fogalma, szerkezeti sajátossága, helyiérték táblázatba írása
Testek csoportosítása

Megjegyzés

helyiérték
32 = 3 tízes + 2 egyes
32 = 30 + 2
Ismerjék, és használják a számok nevét és jelét 50-ig. Ismerjék a számok
helyét a számegyenesen , ismerjék a
számszomszédokat.
Legyenek jártasak a halmaz elemeinek
megszámlálásában. Tudjanak mennyiségeket és számokat összehasonlítani, sorbarendezni.
Legyenek jártasak a számok tízesek
és egyesek összegére való bontásában

Tájékozódás a tanulók tudásáról

30.

Elvárható teljesítmény

hatvan, hetven, nyolcvan, kilencven, száz
60, 70, 80 ,90, 100

százas

Pálcikakötegek létrehozása az
elõzõek szerint

38
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Témakör

8.

32.

SZA

GM
9.

33.

GM

SZA

Tananyag

Fogalmak

Kerek tízesek írása, olvasása. Összehasonlítások: mennyiségek között
mennyiségek és számok között
számok között
Kerek tízesek helye a számegyenesen, tízesek számszomszédai
Különbözõ címletû pénzek, pénzváltás

SZA

Teljes kétjegyû számok
Elemek megszámlálása, halmaz létrehozása
leszámlálással. Csoportosítás tízesekre +
egyesekre. Mennyiség és számnév egyeztetése, a számnév szerkezete:
T E
hatvan + négy = hatvannégy
6 4

35.

SZA

Tízesek és egyesek beírása a táblázatba
Teljes kétjegyû szám értelmezése
6 tízes + 4 egyes = 60 + 4 = 64
64 egyes
Viszonyítások:
mennyiségek
között
mennyiségek és számok
csak számok

36.

GMA
SZA

10, 20, 50, 100 forintos

Mennyiségek megjelenítése pénzzel:
10 forintosokkal
1 forintosokkal
Kerek tízesek összehasonlítása és sorbarendezése

34.

RFS

több-kevesebb
nagyobb-kisebb

}

Kombinatorika: egyjegyû számokból kétjegyû
számok képzése
Teljes kétjegyû számok rendezése növekvõ,
csökkenõ sorba. Százas számegyenes kiépítése (beírás a kerek tízesek közé)

tízes
egyes

több-kevesebb
nagyobb-kisebb

számegyenes

Elvárható teljesítmény

Megjegyzés
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Témakör

10

37.

SZA

GMA

38.

39.

SZA

SZA
GM

40.

Tananyag
Számok helye a számsorban, számszomszédok
Százas tábla – felépítés megfigyelése, számok helye, egyes szomszédok leolvasása
Számok csoportosítása. A csoportokról állítások megfogalmazása
Teljes kétjegyû számok bontása:
helyiérték szerint
tízesek és egyesek összegére
62 = 6 tízes + 2 egyes
62 = 60 + 2
Sorszámnevek

Fogalmak

Elvárható teljesítmény

egyjegyû szám, kétjegyû szám
páros szám, páratlan szám
kerek tízes

sorban elfoglalt hely

Teljes kétjegyû számok bontásának gyakorlása a fentiek szerint
Mennyiségek megjelenítése pénzzel:
10 forintosok
1 forintosok
Tájékozódás a tanulók tudásáról

Értsék a kétjegyû számok tízes számrendszerbeli szerkezeti sajátosságát.
Ismerjék és használják a számok nevét és jelét 100-ig. Ismerjék a számok
helyét a számegyenesen, ismerjék a
számszomszédokat. Legyenek jártasak a halmaz elemeinek megszámlálásában. Tudjanak mennyiségeket és
számokat összehasonlítani, sorbarendezni. Legyenek jártasak a kétjegyû
számok tízesek és egyesek összegére
való bontásában

Megjegyzés
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Témakör

11.

41.

SZA

GMA

Összeadás-kivonás 100-as számkörben
Kerek tízesek összeadása a tízes csoportok
segítségével, analógia alkalmazásával

Fogalmak

Kerek tízesek kivonása a tízes csoportok segítségével és analógia alkalmazásával
6 tízes csoportból elveszünk 4 tízes csoportot
6 tízes – 4 tízes = 2 tízes
6–4=2
60 – 40 = 20

43.

SZA

Kerek tízesek összeadása és kivonása a pénz
használatával
20 Ft + 40 Ft =
70 Ft – 50 Ft =
Síkidomok elõállítása (tépéssel, hajtogatással)

síkidom

Egyszerû szöveges feladatok megoldása, cselekedtetés rajzos ábrázolás segítségével
Lejegyzés mûvelettel

kérdés
válasz

45.

SZA

SZA

GMA

Megjegyzés

2 tízes csoport + 3 tízes csoport = 5 tízes csoport
20 + 30 = 50
2+3=5
20 + 30 = 50
Tulajdonságok változásának megfigyelése
(egy tulajdonság)

SZA

44.

Elvárható teljesítmény

mûvelet
összeadás

42.

GM

12.

Tananyag

Kerek tízesekhez egyesek hozzáadása (tízes
csoportok és egyesek, valamint a pénz használatával)
3 tízes + 4 egyes 5 tízes + 3 egyes
30 + 4 =
50 + 3 =
3 tízes + 5 egyes 7 tízes + 4 egyes
30 + 5 =
70 + 4 =
Transzformációs játék a logikai készlettel (szín
változtatása)

kivonás

tízes csoport
egyes
tízforintos
egyforintos

Csak tíz-, és egyforintosokat használjunk

41

hét

óraszám

Témakör

Tananyag

12.

46.

SZA

Kétjegyû számból egyesek elvétele, úgy hogy
tízes maradjon (tízes csoportok és egyesek,
valamint a pénz használatával)
35 – 5 =
25 Ft – 5 =
42 – 2 =
34 Ft – 4 =
84 – 8 =
Transzformációs játék a logikai készlettel
(nagyság változtatása)

tízes csoport
egyes
tízforintos
egyforintos

Kerek tízesekhez egyesek hozzáadása és az
inverz mûveletek gyakorlása
Síkidomok elõállítása (pálcikákkal, lyukas táblán)

összeadás
kivonás

Kerek tizedesekhez egyesek hozzáadása és
az inverz mûveletek
Gyakorlás szöveges feladatok feldolgozásával
Relációk mennyiségek között (pénz)

tízesek
egyesek

Vonalak, pontok a valóság tárgyain, modelleken
Teljes kétjegyû számokhoz egyjegyû hozzáadása (tízes csoportok és egyesek, valamint
analógia segítségével)
3+2=
2+4=
13 + 2 =
12 + 4 =
23 + 2 =
12 + 4 =
33 + 2 =
stb.

pont
vonal

GMA

47.

SZA
GM

48.

SZA

RFS
13.

49.

GM
SZA

50.

SZA

GMA

Teljes kétjegyû számokhoz egyjegyû szám
hozzáadása
6+3=
16 + 3 =
46 + 3 =
26 + 3 =
86 + 3 =
Transzformációs játék a logikai készlettel (forma, lyukasság változtatása)

Fogalmak

Elvárható teljesítmény

Megjegyzés
Ha a tízesek és egyesek fogalmát
megértették, az eszköz segítségével eredményesen dolgoznak a tanulók
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Témakör

13.

51.

SZA

RFS
52.

SZA

GMA

14.

53.

SZA

GM

54.

SZA

GMA

55.

SZA
GM

Tananyag
Teljes kétjegyû számokhoz egyjegyû szám
hozzáadása
5+3=
35 + 3 =
4+5=
54 + 5 =
Pénzben kifejezett mennyiségek rendezése
Teljes kétjegyû számból egyesek elvétele úgy,
hogy teljes kétjegyû szám maradjon (tízes csoportok és egyesek, valamint analógia segítségével tízesátlépés nélkül)
6–2=
4–3=
16 – 2 =
14 – 3 =
26 – 2 =
24 – 3 =
36 – 2 =
stb.
Ciklikus sorok folytatása (tárgyak, rajzok betûk
stb.)
Teljes kétjegyû számból egyesek elvétele úgy,
hogy teljes kétjegyû szám maradjon
8 –2 =
28 – 2 =
68 – 2 =
38 – 2 =
Vonalak tulajdonságai

Fogalmak
több-kevesebb-ugyanannyi
olcsó-drága

∆∆Ο∆∆Ο∆∆Ο

egyenes-görbe
nyitott-zárt

Teljes kétjegyû számból egyesek elvétele
(gyakorlás)
3–1=
33 – 1 =
5–2=
65 – 2 =
Vonalak csoportosítása, állítások megfogalmazása
Összeadás, kivonás gyakorlása szöveges feladatok feldolgozásával
Pont és vonal helyzete

kívül-belül, rajta

Elvárható teljesítmény

Megjegyzés

43
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óraszám

14.

56.

15.

57.

Témakör

GM

SZA

RFS

59.

SZA

GMA
60.

Fogalmak

SZA

Síkidomok csoportosítása: egyenes vagy görbe vonallal határolt
Teljes kétjegyû számhoz kerek tízesek hozzáadása (ugyanahhoz a számhoz különbözõ tízesek)
45 + 10 =
32 + 10=
45 + 20 =
32 + 20 =
45 + 30 =
32 + 40 =
Teljes kétjegyû számokhoz kerek tízesek hozzáadása ugyanazt a tízest adjuk mindig más
számhoz
25 + 30 =
52 + 30 =
16 + 30 =
54 + 30 =
Egyszerû sorozatok számokkal adott szabály
alapján

egyenes, görbe, síkidom
tízes, egyes

szabály

Teljes kétjegyû számokból kerek tízesek elvétele úgy, hogy teljes kétjegyû szám maradjon
62 – 10 =
48 – 10 =
62 – 20 =
48 – 20 =
62 – 30 =
48 – 30 =
stb.
stb.
Ciklikus sorok folytatása (betûk, számok)
Teljes kétjegyû számokból kerek tízesek elvétele
58 – 20 =
46 – 20 =
84 – 20 =
stb.
Szöveges feladatok feldolgozása, kérdés
megfogalmazása segítséggel

Elvárható teljesítmény
Tudjanak kerek tízeseket összeadni és
kivonni. Tudjanak kerek tízeshez és
kétjegyû számhoz egyjegyût hozzáadni és kivonni analógia segítségével

Tájékozódás a tanulók tudásáról

SZA

58.

Tananyag

kérdés
válasz

Megjegyzés

44
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óraszám

Témakör

Tananyag

Fogalmak

16.

61.

SZA

Teljes kétjegyû számokhoz kerek tízesek hozzáadása és elvétele. Gyakorlás szöveges feladatok segítségével
Síkidomok osztályozása oldalak és csúcsok
száma szerint

síkidom: háromszög, négyszög, ötszög

GM

62.

SZA

GMA

63.

RFS
SZA

17.

65.

GM
SZA

66.

Teljes kétjegyû számokhoz kerek tízesek hozzáadása és elvétele. Kiszámítás eszközzel
vagy anélkül. Gyakorlás
Három-, négy-, ötelemû szekvenciák leírása
emlékezetbõl (betûk)
Egyszerû sorozatok számokkal felismert szabály alapján
Teljes kétjegyû számokhoz kerek tízesek hozzáadása és elvétele. Gyakorlás

szabály

Tájékozódás a tanulók tudásáról

64.

SZA

GM

Elvárható teljesítmény

Síkidomok megnevezése. Téglalap, négyzet
megfigyelése
Teljes kétjegyû számokhoz teljes kétjegyû számok hozzáadása. Vásárlásos szituáció, megjelenítés pénzzel
23 Ft + 12 Ft =
23 + 12 =

Tudjanak teljes kétjegyû számhoz
kerek tízest hozzáadni és elvenni
eszközhasználattal
Tudjanak síkidomokat csoportosítani
az oldalak és csúcsok száma szerint
síkidom

tízes
egyes

Összeadás a tízes kötegek és egyesek használatával
Rajzos ábrázolás megtanítása

23 + 12 =
Téglalap és négyzet felismerése

téglalap, négyzet

Megjegyzés
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Témakör

Tananyag

17.

67.

SZA

Az összeadás logikai lépéseinek tudatosítása
és lejegyzése
23 + 12 =
vagy 23 + 12 =
23 + 10 + 2 =
20 + 10 + 3 + 2 =

68.

GMA
SZA

Állítások megfogalmazása síkidomokról
Összeadás gyakorlása a lépések betartásával,
megfogalmazásával

69.

SZA

Teljes kétjegyû számokból kétjegyû számok
elvétele
Feldolgozás vásárlásos szituációval, megjelenítés pénzzel
46 Ft – 24 Ft =
46 – 24 =
Téglalap-négyzet felismerése, megnevezése

18.

GM
70.

SZA

GM
71.

SZA

RFS

19.

Teljes kétjegyû számokból kétjegyû számok
elvétele. Tízes kötegek és egyesek segítségével megjelenítve, valóságos elvétellel

43 – 12 =
Síkidomok csoportosítása
Teljes kétjegyû számokból kétjegyû számok
elvétele a logikai gondolatmenet tudatosítása,
lejegyzése
86 – 21 =
86 – 20 – 1 =
Számok rendezése választott szempont alapján

72.

SZA

Összeadás és kivonás gyakorlása a teljes kétjegyû számokkal

73.

SZA

Összeadás és kivonás gyakorlása. Szöveges
feladatok értelmezése
Transzformációs játék két tulajdonság változtatásával

GMA

Fogalmak

állítás
tulajdonság

téglalap, négyzet

Elvárható teljesítmény

Megjegyzés
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19.

74.

75.

Témakör

GM

GM
SZA

20.

77.

RFS
GM

78.

SZA
GM

79.

GM
SZA

80.

Fogalmak

Tájékozódás a tanulók tudásáról (100-as
számkörben összeadás, kivonás tizedesátlépés nélkül)

SZA

76.

Tananyag

SZA

GMA

Megjegyzés

Tudjanak 100-as körben összeadni és
kivonni analógia segítségével
Ismerjék fel a négyzetet, téglalapot,
háromszöget, kört
Figyeljék meg a tulajdonságok változását

Hosszúság mérése alkalmi eszközökkel
Becslés
Hosszúságmérés m-rel
Római számok - alapszámok, számok képzése 10-ig

hosszú, rövid, ugyanolyan hosszú
méter: m
római szám

Hosszúságmérés – megfelelõ mértékegység
kiválasztása, mérés m-rel és dm-rel
Összeadás, kivonás a hosszúság ismert mértékegységeinek használatával

széles-keskeny, magas-alacsony
deciméter: dm

Különbözõ hosszúságú tárgyak összehasonlítása
Centiméter ismertetése, jele
Mértékváltás
1 m = 10 dm
1 dm = 10 cm
1 m = 100 cm

Elvárható teljesítmény

centiméter: cm

Római számok – számok képzése 20-ig (mai
elõfordulás)
Félegyenes, szakasz fogalma. Mérés cm-rel

félegyenes, szakasz

Különbözõ hosszúságú szakaszok sorbarendezése a mérések alapján
Római számok. Számok képzése 50-ig

hosszabb, rövidebb, leghosszabb,
legrövidebb
római szám

Összeadás, kivonás a hosszúság ismert mértékegységeinek használatával. Szöveges feladatok
Transzformációs játék két tulajdonság változtatásával

méter, deciméter, centiméter

A római számok tanítása során a
mindennapi életben elõforduló
esetek kerüljenek elõtérbe (hónapok, kerületek, óra számlapja)

47
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óraszám

Témakör

Tananyag

21.

81.

SZA

Szorzás fogalmának elõkészítése
Azonos elemszámú csoportok létrehozása
Lejegyzés összeadással (tárgyak, szöges tábla, rajzok). Többszörözés fogalma egyszerû
szövegek értelmezésével

Fogalmak

többször rakjuk ki az adott mennyiséget

  

GM
RFS

82.

SZA

GM

83.

SZA

GMA

84.

SZA

GM

2 +
2
+
2 = 6 stb.
Tömegmérés – különbözõ tömegû tárgyak
összehasonlítása becslés

Szorzás fogalmának elõkészítése egyenlõ tagokból álló összeadással. Rajzos ábrázolás,
leírás összeadással
Tömegmérés – megmérés és kimérés kilogrammal. Becslés

könnyû-nehéz
könnyebb-nehezebb
legnehezebb

kilogramm
becslés

Bennfoglaló osztás fogalmának elõkészítése:
adott számú elembõl álló csoportok létrehozásával (bennfoglalás). Pl. 12 alma csomagolása
kettesével, hármasával, négyesével
Három-, négyelemû szekvenciák megfigyelése, leképezése (tárgyak vagy betûk)

Hány csoportot kaptunk? Hányszor
van meg benne?

Osztás fogalmának elõkészítése adott számú
csoportok létrehozásával (részekre osztás)
Pl. 12 alma szétosztása 2, 3, 4 gyereknek
Tömegmérés: megmérés és kimérés kilogrammal
Becslés

Hány alma jutott?

Elvárható teljesítmény

Megjegyzés
Minél több apró tárgy, játék, rajz
szükséges a változatos megjelenítésében
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Témakör

22.

85.

SZA

Tananyag
Szorzás fogalmának kialakítása egyenlõ tagokból álló összeadással. Valóságos tárgyak,
rajzos megjelenítés lejegyzése összeadással
és szorzással. Szorzás jele

  

GMA

86.

SZA

Fogalmak

szorzás jele: ·

2 +
2
+
2 = 6 stb.
3 · 2 = 6 háromszor kettõ egyenlõ hattal
Három, négy, ötelemû szekvenciák leképezése, folytatása (betûk vagy számok)
Szorzás fogalmának kialakítása egyenlõ tagokból álló összeadással
Rajzos ábrázolás: megfogalmazás összeadással és szorzással lejegyzés csak szorzással

többszörözés
szorzás jele

  

RFS
87.

SZA

GMA

88.

SZA

GM

23.

89.

GM
SZA

Szóban: 3
+
3
+
3
=9
Hányszor vesszük a hármat? (egyszer, kétszer, háromszor) 3 · 3 = 9
Számsorok folytatása 2-, 5-, 10-esével
Bennfoglaló osztás fogalmának kialakítása
adott számú elembõl álló csoportok létrehozásával (csoportosítása, karikázás)
Bennfoglaló osztás jelölése: :
Négy-, ötelemû szekvenciák leképezése, folytatása (számok)

Hányszor van meg benne? bennfoglalás jele: :

Osztás fogalmának kialakítása bennfoglaló
osztás rajzos ábrázolása, lejegyzés bennfoglalással
Tömegmérés: dkg ismertetése
kg és dkg kapcsolata (váltás)

osztás jele

Tömegmérés – megmérés és kimérés dkgmal. Becslés
Szorzás és bennfoglalás értelmezése egyszerû szöveg feldolgozásával. Lejegyzés szorzással, lejegyzés bennfoglalással

dekagramm: dkg
becslés

dekagramm: dkg

Elvárható teljesítmény

Megjegyzés
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23.

90.

SZA

Rajzos ábrázolás értelmezése, lejegyzés szorzással és bennfoglalással

Fogalmak

15 : 5 = 3

Különbségsorozatok folytatása
SZA
GM

92.

24.

93.

SZA

RFS

GM
94.

SZA

GM

Rajzos ábrázolások értelmezése, lejegyzés
szorzással és bennfoglalással
Mit mivel mérünk? Folyadékok – ûrtartalom
becslése, mérése literrel

szorzás
bennfoglalás
folyadék
liter: l

Rajzos ábrázolások értelmezése, lejegyzés
szorzással, és bennfoglalással
mûvelet alapján rajz készítése
Ûrtartalom – becslése, mérése deciliterrel

szorzás
osztás

Szorzó és bennfoglaló táblák
Kettes szorzótábla. Számsorozatok kettesével
Lépegetés a számegyenesen kettesével, a kapott számsor lejegyzése
Ûrtartalom mérése: liter, deciliter használata

kettes számsor

Elemek kettes csoportjainak létrehozása (tárgyak, rajzok). Megfogalmazás összeadással
és szorzással. Csoportosítás kettesével, leírás
bennfoglalással

kettõ többszörösei
kettesével

2+2=4
2+2+2+2=8
2·2=4
4·2=8
4:2=2
8:2=4
Ûrmértékek – gyakorlati mérések

Megjegyzés
Megfogalmazás: egy polcon 5
labda van. Hány labda van 3 polcon?
3 · 5 = 15
15 labdát ötösével a polcokra helyeztem. Hány polcra jutott?
15 : 5 = 3

3 · 5 = 15

91.

Elvárható teljesítmény

deciliter: dl
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24.

95.

SZA

RFS

96.

SZA

GMA

25.

97.

SZA
RFS
GMA

98.

SZA

GM

Tananyag

Fogalmak

Elvárható teljesítmény

Megjegyzés

Kettes szorzótábla kiépítése, lejegyzés a füzetbe. A rajzos ábrázolások sorbarendezése

1·2=2

2:2=1

2·2=4

4:2=2

1·2
2·2
3·2
4·2
stb.

=
=
=
=

2
4
6
8

stb.
3·2=6
Rajzos és szorzási feladatok jelölése a számegyenesen. Kettõ többszöröseinek sorbarendezése
Kettes szorzótábla gyakorlása (lyukas táblán
kirakás; jelölés a százas táblán; kirakás pálcikákkal)
Megjelenítések és szorzási feladatok egyeztetése
Transzformációs játék 1, 2 tulajdonság változtatásával

Kettes szorzótábla gyakorlása – fokozatosan
kevesebb eszköz segítségével
Kettõ többszöröseinek válogatása, sorbarendezése
Kész csoportok javítása
Kettes szorzótábla gyakorlása – egyszerû
szorzással és osztással megoldható szövegek
feldolgozása
Idõmérés ma, tegnap, holnap
a hét napjai
a hét

Eszközhasználat: tíz rekeszes tojástartó, apró gyöngyök vagy babszemek
3 · 2 = 6 stb.

szorzótábla
kettes számsor, kettõ többszörösei

ma, tegnap, holnap, hétfõ, kedd,
szerda, csütörtök, péntek, szombat,
vasárnap 1 hét = 7 nap
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25.

99.

SZA

GMA
GM
100.

26.

101.

GM
SZA

Tananyag
Kettes szorzótábla gyakorlása – differenciált
feladatvégzés eszközzel
eszköz nélkül
Kész csoportok javítása (kettõ többszörösei)
Idõmérés: hét és hónap kapcsolata

hónapok neve

Tájékozódás a tanulók tudásáról

naptár

Idõmérés: nap, hét, hónap, fogalmának elmélyítése. Naptár
5-ös szorzótábla elõkészítése
Számsorozatok ötösével, lépegetés a számegyenesen ötösével. Elemek ötös csoportjainak létrehozása (tárgyak, rajzok)
Megfogalmazás összeadással. Csoportosítás
ötösével, leírás bennfoglalással

szóban: 5 + 5 = 10

lejegyzés: 2 · 5 = 10
102.

RFS

Fogalmak

öt többszörözése
öt többszöröse ötösével

szóban: 10 virágot
ötösével csokorba
kötöttem, 2 csokorral
kaptam
10 : 5 = 2

Ötös szorzótábla kiépítése, lejegyzés a füzetbe
A rajzos ábrázolások sorbarendezése, szorzási és bennfoglalási feladatok sorbarendezése
1·5=5
5:5=1
2 · 5 = 10
10 : 5 = 2
3 · 5 = 15
15 : 5 = 3
stb.
Jelölés a számegyenesen
5 többszöröseinek sorbarendezése

ötös szorzótábla

ötös számsor, öt többszörösei

Elvárható teljesítmény

Legyenek jártasak a kettes szorzó és
bennfoglaló tábla ismeretében
Vegyék észre két tulajdonság változásait, tudják megfogalmazni azt

Megjegyzés
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26.

103.

SZA

Ötös szorzó és bennfoglaló tábla gyakorlása
(Jelölés a százas táblán. Kirakás a lyukas táblán. Ötös csoportok kirakása apró tárgyakkal.)
A megjelenítések és szorzási feladatok egyeztetése
Idõmérés: az óra – beállítások
perc – idõtartam érzékelése
1 óra = 60 perc

GM

104.

GM
SZA
RFS

27.

105.

SZA

GM
106.

RFS
SZA
GM

107.

28.

}

Idõmérés: egész óra
órák leolvasása,
fél óra
beállítása
Ötös szorzó és bennfoglaló tábla gyakorlása
(egyre kevesebb eszköz segítségével)
Öt többszöröseinek sorbarendezése

Fogalmak

óra
perc

fél óra

öt többszörösei

Ötös szorzó és bennfoglaló tábla gyakorlása:
egyszerû, szorzással és bennfoglalással megoldható szöveges feladatok feldolgozásával
Nyitott mondatok kiegészítése (számmal)
Hiányos számsor kiegészítése
Ötös szorzótábla gyakorlása eszközhasználattal vagy anélkül
Pénzkezelés – kifizetések 5 forintosokkal

108.

GMA
SZA

Kombinatorika – három szín alkalmazása
Kettes és ötös szorzó és bennfoglaló táblák
gyakorlása

109.

SZA

Tízes szorzótábla elõkészítése
Számsorozatok tízesével, lépegetés a számegyenesen tízesével. Elemek tízes csoportjának létrehozása (tárgyak, rajzok). Megfogalmazás összeadással. Csoportosítás tízesével,
lejegyzés bennfoglalással
Pénzkifizetés 10 forintosokkal

Megjegyzés
öt többszöröseinek jelölése a
százas táblán

Tájékozódás a tanulók tudásáról

GM

Elvárható teljesítmény

Legyenek jártasak az ötös szorzó és
bennfoglaló tábla ismeretében
Ismerjék az idõmérés tanult egységeit

tízes számsor
tíz többszörösei
tízesével
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28.

110.

SZA

Tízes szorzótábla kiépítése lejegyzés a füzetbe. A rajzos ábrázolások sorbarendezése, lejegyzés szorzással és bennfoglalással
1 · 10 = 10
10 : 10 =1
2 · 10 = 20
20 : 10 = 2
3 · 10 = 30
stb.
Jelölés a számegyenesen
10 többszöröseinek sorbarendezése

RFS
111.

SZA

RFS
112.

SZA

GMA

29.

113.

SZA

GMA

114.

SZA
RFS

115.

Fogalmak
tízes szorzótábla

Tízes szorzó- és bennfoglaló tábla gyakorlása
(jelölés a százas táblán, kirakás a lyukas táblán, tízes csoportok kirakása tárgyakkal)
A megjelenítések és a szorzási feladatok
egyeztetése
Számsor tízesével

tízesével

Tízes szorzó- és bennfoglaló tábla gyakorlása
(egyre kevesebb eszköz segítségével)
Szorzás és bennfoglalás számfeladatainak
megjelenítése önállóan
Pl.
4 · 10 = készíts rajzot a feladathoz
40 : 10 =
Kombinatorika (kétjegyû számok képzése egyjegyû számokból)

egyjegyû szám, kétjegyû szám
helyiérték

Tízes szorzó- és bennfoglaló tábla gyakorlása:
egyszerû, szorzással és bennfoglalással megoldható szöveges feladatok feldolgozásával
Állítások megfogalmazása számok halmazáról
(többszörösök)

Elvárható teljesítmény

kérdés
válasz
többszörös

Tízes szorzó- és bennfoglaló tábla gyakorlása
eszközhasználattal vagy anélkül
2, 5, 10 többszöröseinek sorbarendezése
Tájékozódás a tanulók tudásáról

Legyenek jártasak a tízes szorzó és
bennfoglaló tábla ismeretében
Tudjanak állításokat megfogalmazni
számok halmazáról

Megjegyzés
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29.

116.

GM
SZA

Mérések a gyakorlatban (mérés cm-rel)
Szorzótáblák gyakorlása. Összefüggések felismerése az ötös és tízes szorzótábla között

30.

117.

GMA

Állítások megfogalmazása számok halmazáról
(többszörösök)
Kettes, ötös, tízes szorzó- és bennfoglaló táblák gyakorlása. Összefüggések a tanult szorzótáblák között

SZA

31.

Fogalmak
becslés, szakasz, centiméter

118.

RFS
SZA

Hiányos számsorok kiegészítése (2, 5, 10-es)
Kettes. ötös, tízes szorzó- és bennfoglaló táblák gyakorlása

119.

GM

Mérések a gyakorlatban: tömegméréssel kapcsolatos feladatok
A tanult szorzó- és bennfoglaló táblák gyakorlása számfeladatokkal

kilogramm, kg
dekagramm, dkg

120.

GM
SZA

Mérések a gyakorlatban: ûrtartalom mérése
Szöveges feladatok a tanult szorzótáblák alkalmazásával

liter, deciliter

121.

SZA

Összeadás, kivonás gyakorlása 100-as számkörben tízesátlépés nélkül
Mértékegységek növekvõ sorba rendezése
(hosszúságmértékek)

RFS

122.

SZA
RFS

123.

SZA
RFS

Összeadás, kivonás gyakorlása, megjelenítés
eszközzel. Összeadás, kivonás kapcsolata
Mértékegységek sorbarendezése
(ûrmértékek)
Összeadás, kivonás gyakorlása eszközhasználattal, és analógia segítségével
Idõmérés, a tanult fogalmak átismétlése

nap, óra, perc

Elvárható teljesítmény

Megjegyzés
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31.

124.

SZA

Összeadás, kivonás gyakorlása
Szóban vagy írásban megfogalmazott egyszerû szöveges feladatok értelmezése. Megjelenítés tárgyakkal, rajzban – mûvelettel lejegyzés

kérdés, válasz

32.

125.

GM

Mérôeszközök és mértékegységek egymáshoz rendelése
Összeadás, kivonás gyakorlása. Egyszerû
szöveges feladatok feldolgozása a logikai menet megfogalmazása

m, dm, cm, l, dl, kg, dkg, nap, óra,
perc

SZA

126.

33.

GMA
SZA

Mértékegységek csoportosítása
Összeadás, kivonás gyakorlása. Egyszerû
szöveges feladatok feldolgozása, kérdés és a
válasz megfogalmazása

127.

SZA

Összeadás és kivonás gyakorlása számfeladatokkal, eszközzel és analógia segítségével. Mûveletek a pénz felhasználásával

128.

SZA

Összeadás, kivonás gyakorlása minél kevesebb eszköz felhasználásával

129.

GMA
SZA

Barkochbázás a logikai készlettel
Összeadás, kivonás gyakorlása a mértékegységek felhasználásával

130.

SZA

Összeadás, kivonás gyakorlása a mértékegységek felhasználásával. Szöveges feladatok
megoldása egyre önállóbb szövegértelmezéssel
Barkochbázás a jelkártyák felhasználásával

GMA
131.

SZA

RFS

Összeadás, kivonás gyakorlása szöveges feladatokkal. A megoldások ellenõrzése
Római számok gyakorlása
Rendezetlen számok sorbarendezése

Fogalmak

mértékegység

kérdés
válasz

római szám

Elvárható teljesítmény

Megjegyzés
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33.

132.

SZA
GM

34.

133.

SZA
GM

134.

SZA

GM

135.

SZA

GM
136.

SZA

GM

35.

137.

SZA
GM

138.

SZA

GMA

Tananyag
Szám és szöveges feladatok egyre önállóbb
megoldása
Hosszúságmérés gyakorlása (mérés cm-rel)

Összeadás, kivonás gyakorlása szám és szöveges feladatok segítségével
Különbözõ hosszúságú szakaszok összehasonlítása
Szorzás, bennfoglalás gyakorlása szám és
szöveges feladatok segítségével. Szövegértelmezés, logikai menet megfogalmazása
Különbözõ hosszúságú szakaszok sorbarendezése
A négy alapmûvelet gyakorlása: szövegértelmezés, logikai menet megfogalmazása, mûveletek megválasztása
Hosszúságmérés gyakorlása (mérés cm-rel)
A négy alapmûvelet gyakorlása: szövegértelmezés, logikai menet megfogalmazása, mûvelet megválasztása, kérdés megválaszolása
Tömegmérés gyakorlása. – (mérés kg-mal,
dkg-mal)
Ismétlés
Készségszintû számolás 10-es körben
Számolási ismeretek 100-as körben
A testekrõl tanultak ismétlése
Készségszintû számolás 10-es körben, mûveletvégzés 20-as körben átlépés nélkül. Számítási ismeretek 100-as számkörben
Transzformációs játék két tulajdonság változtatásával

Fogalmak

szakasz
centiméter
kör, háromszög, négyzet, téglalap

Elvárható teljesítmény
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35.

139.

RFS
SZA

140.

37.

A síkidomokról tanultak ismétlése

SZA
GMA

Kettes szorzótábla ismétlése
Háromelemû (négy-, ötelemû) számszekvenciák megfordítása

142.

SZA
RFS
GM

Ötös szorzótábla ismétlése
Számok összehasonlítása, rendezése adott
szempont szerint
Hosszúságmérés

143.

SZA
GM

Tízes szorzótábla ismétlése
Ûrtartalom mérése

144.

SZA
GM

Szorzótáblák ismétlése
Tömeg mérése

145.

SZA

Összeadás, kivonás, szorzás, bennfoglalás:
ismétlõ feladatok
Idõmérés

GM
SZA
GMA
147—148.

Elvárható teljesítmény

Számok összehasonlítása, rendezése
Összeadás, kivonás 100-as körben eszközhasználattal, analógiával vagy anélkül

141.

146.

Fogalmak

Tájékozódás a tanulók tudásáról

GM
36.

Tananyag

Összeadás, kivonás, szorzás, bennfoglalás,
ismétlés szöveges feladatokkal
Mértékegységek csoportosítása
Tájékozódás a tanulók tudásáról. Tudáspróba
elemzése

Tudjanak összeadni és kivonni 100-as
számkörben tízesátlépés nélkül analógia segítségével
négyzet, téglalap, kör, háromszög

Megjegyzés
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Életvitel és gyakorlati ismeretek

Készítette: Tölgyszéky Papp Gyuláné

A tantárgy heti óraszáma: 2
Éves óraszám:
74
A tantárgy fôbb
A témakörökre
témakörei:
szánt idô:
Technika
– Modellezés
60%
– Anyagok és alakításuk
– Építés
Közlekedés
20%
Önellátás, környezetellátás
20%
Órakeret – 70 óra – az ismeretek feldolgozására
– 4 óra – szabadon felhasználható gyakorlásra,
ünnepekre, aktuális eseményekre
Tantárgyi koncentráció
Anyanyelv: mondatalkotás, mondatfûzés a tantárgy szókincsének felhasználásával, az önkifejezés
erõsítése, kívánságok, vélemények, tapasztalatok elmondása egyszerû mondatokkal, kapcsolatfelvétel, tudakozódás új helyzetben,
szolgáltatások igénybevételénél, változatos
kommunikáció társakkal, felnõttekkel, az érintkezés illemszabályainak nyelvi megfogalmazása, alkalmazása
Matematika: mennyiségek megnevezése, viszonyfogalmak alkalmazása különféle mennyiségi, téri
relációkban, becslés, testek megnevezése,

egyszerû jellemzõ jegyek elmondása, csoportosítás a megadott szempont szerint, halmazképzés
Mûvészetek: a képi látásmód erõsítése, a képi kifejezésformák gyakorlása, a térrel kapcsolatos fogalomvilág alapozása, az anyag-forma-funkció
érzékeltetése, felfedeztetése, anyagvizsgálat, megmunkálhatóság készségeinek fejlesztése, a finommotorika fejlesztése, az önkifejezés, az önmegvalósítás elõsegítése
Ember és természet:
az embert körülvevõ természeti értékek felfedezése, az ember épített környezetének értelmeztetése, a társadalmi környezet, a szolgáltatások használatának elõsegítése, a környezetbarát magatartás alapozása
Beépített közös követelmények
Testi-lelki egészség: az életkornak, a fejlettségnek megfelelõ önellátás, testi higiénés szokásrend, táplálkozási elvárások, öltözködési szükségletek, környezetellátó technikák, munkamegosztásban való
részvétel, az önmegvalósítási igény kielégítése,
társas kapcsolat, együttmûködés erõsítése
Tanulás: a kisiskolás kornak megfelelõ munkaszokások,
manuális tevékenység, anyagmegmunkálási formák tanulása, vizsgálódási technikák elsajátítása,
az önellátás tanulása, az anyagtakarékosság

megtanítása, a tananyaggal kapcsolatos ismeretek, fogalmak, tevékenységi formák értelmezése,
gyakorlása
Szükséges taneszközök
A helyi tantervben meghatározott taneszközök, felszerelések az anyagok megmunkálásához, a modellezéshez.
A nevelõtestület által elfogadott tankönyvcsalád és segédkönyv.
Javasolt tankönyv
Alkalmazzuk a technikát – 3.
(Nemzeti Tankönyvkiadó)
Módszertani megjegyzések az éves tanmenet
összeállításához
A tantárgy egyes témaköreihez nélkülözhetetlen a természetben, az épített környezetben tett séta. A természeti
anyagok gyûjtését a tanulókkal együtt végezzük, az élmény, a felfedezés örömétôl ne fosszuk meg ôket. A közlekedési ismeretek a tanulók konkrét tapasztalatán alapul,
ezen gyakorlatok csak átélt, megtapasztalt közlekedési
helyzetekben szerezhetôk meg. A tanmenetben jelzett tevékenységek a képességfejlesztéshez kapcsolódnak, de
tananyagként is jelentkeznek. A tanórákon prioritást élveznek.
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1.

1— 2.

Önellátás-Környezetellátás (Életvitel)
Taneszközök és használatuk. A tantárgy tanításához tartozó taneszközök megnevezése. Az eszközök,
anyagok tárolása, rendeltetésszerû
használata

Fogalmak

Elvárható teljesítmény

Tevékenységek

Megjegyzés

tantárgy, órarend, anyagok, taneszközök, szerszámok, az eszköz helye,
tárolása

Tudja a tantárgy tanításához, a munkáltatáshoz használt eszközök, anyagok helyét
Tartsa be a tárolás rendjét. Ismerje fel, tartsa rendbe saját felszerelését

Különféle taneszközök megkülönböztetése, válogatás, eszközök elhelyezése, a felelôsi teendôk gyakorlása, a felszerelés
helye a teremben, pakolás, tárolás, ismerkedés a tankönyvvel

Minden tanulónak ajánlott
az önálló doboz – (pl. cipôsdoboz), amely névvel
ellátott és az órán szükséges felszerelés tárolására
szolgál
Valamennyi tanulónál
rendszeresen ellenôrizni
kell a felszerelést – a hiányokat pótoltatni szükséges

2.

3—4.

Hogyan lehet termünket, felszerelésünket tisztán tartani? Kézmosás
gyakorlása, az asztal lefedése a
munkához, letakarítása. Ecset, eszköz kitisztítása, a lehullott anyagok
eltakarítása, virágok gondozása

tisztítás, órai elôkészület,
órai befejezô munka, teremrend, karbantartó tevékenység

Legyen képes a munka elôtti és a munka
utáni kézmosásra, az eszközök tisztítására,
a közös rendrakásra felnôtt irányításával
Végezze el felelôsi feladatát

Kézmosás, asztaltisztítás, hulladék eltakarítása, a tanterem
virágainak gondozása

3.

5—6.

Technika–Modellezés
Az épített környezetünk megfigyelése. Miben lakunk? Hogyan épül a
ház? Mibôl építünk? Milyen a lakás,
milyen részei vannak a lakásnak?

épület, lakás, építkezés,
építôanyag, falusi, városi
lakás, családi ház, lakótelepi ház, társasházak, régi
és új lakás ismérvei

Végezzen megfigyeléseket – irányítás mellett – a településen található épületekrôl,
építkezéseken, tudjon különbségeket észrevenni, megfogalmazni, egyszerû rajzban
megjeleníteni

Tanulmányi sétán lakóházak
megtekintése, jellemzô jegyek
felsorolása, különbségek észrevétele

4.

7—8.

Házak modellezése dobozok felhasználásával. A belsô tér modellezése különféle makettek, játékok,
építôkockák alkalmazásával

modell, külsô tér, belsô
tér, a lakás részei, a ház
részei, a ház környezete,
viszonyszavak, hely-helyzet meghatározó szavak
használata

Tudjon dobozok, tárgyak felhasználásával
épületeket modellezni. Vegye észre a téri kiterjedés különbségeit, jelenítse meg ezt. Irányítás mellett tudja a belsô teret átalakítani,
dobozokkal, tárgyakkal modellezni

Viszonyszavak (fogalmak) használata: magasabb-alacsonyabb,
szélesebb-keskenyebb, hoszszabb-rövidebb. Közel, távol,
egymás mellett, szemben –
hely- és helyzetmeghatározás –
alkalmazásuk a tér kialakításánál. Közös berendezés, modellek, tárgyak kiválasztása

Nagyobb, kisebb dobozok,
építôkockák felhasználása
a térképekre alakítása. Játékokkal modellezi a belsô
teret. A dobozok festése,
alakítás a tanulók fantáziája szerint. A képzelôerô
mozgósítása

5.

9—10.

A mi lakásunk – a lakás makettje
Makett készítés hullámpapírból
Tervezés, többféle megoldás
próbálgatása

belsô fal, ajtó, ablak, lakószoba, konyha, fürdôszoba, egyéb helyiségek

Vegyenek részt a társakkal közösen, a tanár
irányításával a lakás modellezésében, alakításában, egyszerû berendezési tárgyak létrehozásában

Belsô tér formálása hullámpapírból, ajtók, ablakok kijelölése,
kinyitása – rajz alapján, egyszerû, szimbolikus hullámpapír bútorok készítése, berendezés elkészítése

Be kell gyûjteni a hullámpapírt, dobozokat, méretezni a falakat, a bútorok
alaprajzát elkészíteni, hogy
a tanulók kiválaszthassák
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11— 12.

7.

Témakör–Tananyag

Fogalmak

Elvárható teljesítmény

Tevékenységek

Megjegyzés

Alkalmazza az elôzô évfolyamon tanult mûveleteket. Tudjon bánni a gyurmával, anyaggal
Legyen képes minta, algoritmus alapján
egyszerû tárgykészítésre, díszítésre

A képlékeny anyag megmunkálása, a tanult mûveletek végrehajtása, tárgykészítô tevékenység segítséggel vagy önállóan
Saját és a társak munkáinak
elemzése, összehasonlítása
Hibák korrigálása

A képlékeny anyagok tulajdonságait konkrét tevékenységen keresztül kell
bemutatni, mintát, modellt
adni a helyes mûveletvégzésrôl. A sóliszt gyurmát
közösen kell elkészíteni a
gyerekek közremûködésére építve

természetes anyag, természeti anyag, élô anyag,
élettelen, figura, kompozíció, tervezés

Tudja begyûjteni, válogatni a természetben
gyûjthetô anyagokat
Legyen képes a tanári irányítás mellett
egyszerû, de különféle figurák, alakzatok
elképzelésére, kialakítására

Részvétel a gyûjtômunkában,
anyagok válogatásában, tisztításában
A képzelôerô mozgósítása,
kreatív gyakorlatok végrehajtása

Október végén, november
elején a közeli parkban, erdôben, folyópartokon
számtalan növényi rész,
kavics, kô gyûjthetô. Fel
kell fedeztetni, hogy miként
használják a képzeletet a
gyûjtött anyag hasznosításában

tisztítás, simítás, préselés,
ragasztás, kavicsfestés,
diszítés, illesztés, lefedés

Legyen képes önállóan vagy társaival közösen a természeti anyag elôkészítésére,
hasznosítására, modellkövetésre

Az elképzelt figura vagy alakzat
kirakása, tervezgetése, festés,
ragasztás – a kompozíció fejlesztése

Egy alapötletre is dolgozhatnak közösen a tanulók,
fejlesztve, alakítva a kompozíciót

Anyagok és alkotások
Képlékeny anyagok megmunkálása
Az anyag tulajdonságai, a gyurma
felhasználása. Lapítás, mélyítés,
gömbölyítés, sodrás – egyszerû
tárgykészítés

képlékeny anyag, agyag,
gyurma, thermogyurma,
formázás, gömbölyítés
sodrás, lapítás, mélyítés,
darabolás, illesztés

13—14.

Sóliszt gyurma készítése – megmunkálása – mintázófa használata
– falikép természetes anyagok –
magok felhasználásával

sóliszt gyurma, mintázófa,
díszítés, mintázás, termések, magok, szárítás, színezés, festés

8.

15—16.

Fejek formálása sóliszt gyurmából
Érzelmek megjelenítése – a mintázófa használata. Szárítás, színezés

9.

17—18.

Természetes anyagok felhasználása
Színes, ôszi levelek, termések gyûjtése, ágak, kavicsok válogatása,
tisztítás, préselés, kompozíció tervezése

10.

19—20.

A gyûjtött természeti anyagokból figurák, képek, díszek készítése (játékfigurák, faliképek, gyümölcstál,
levélszônyeg a babaszobába stb.)
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11.

21— 22.

Szabadon felhasználható óra
A természeti anyagok, a képlékeny
anyagok felhasználásával díszek,
ajándéktárgyak létrehozása – Mikulásra, karácsonyra

12.

23—24.

Önellátás, környezetellátás (Életvitel)
Közeleg a tél. Az idôjárásnak megfelelô öltözködés. A lábbeli tisztántartása. Öltözet és lábbeli a fûtött
szobában
A váltóruha, váltócipô tárolása az
iskolában

13.

25—26.

Testünk tisztántartása. Kézmosás,
mosakodás, körömápolás a kézen,
a lábon. A tisztálkodás eszközeinek
rendeltetésszerû használata

14.

27—28.

A papír
A papír tulajdonságai – érzékszervi
tapasztalatok alapján. A papír hajtogatása. Zsebkendô, szalvéta, tölcsér hajtás. (felezô, álló, szöglet)

Fogalmak

Elvárható teljesítmény

Tevékenységek

Megjegyzés

a téli idôjárás-jelentés
felsô és alsó ruha, lábbeli
hó, jég, sár, az utak sózása, cipôkrém, váltóruha

Elemi ismeret, felismerés az anyag-formafunkció egységérôl. Legyen képes felismerni, és önmagára vonatkozóan alkalmazni az
idôjárásnak megfelelô öltözködést. Tudja,
hogy az utcán és a lakásban eltérôen
öltözködünk. Tudja a lábbelijét tisztítani

Idôjárás-jelentés meghallgatása
– értelmezése. Ruhák válogatása, az öltözködés, a vetközés a
ruha elpakolásának bemutatása. A cipô, a csizma tisztítása
A cipôkrém használata

Játékos modellezéssel,
ügyességi játékokkal motiváljuk a tanulókat a mûveletek elvégzésére, pl. cipôtisztító verseny

fogápolás és eszközei,
körömápolás és eszközei

Legyen képes az önálló tisztálkodásra
Használja helyesen a fogkefét, a fésût, a
körömkefét

A helyes tisztálkodás mûveleteinek gyakorlása. A helyes fogmosás bemutatása. A körömkefe használata

Helyzet- és játékos szituációs gyakorlatokat végezzünk tisztálkodási szokások elsajátítására

gyûrhetô, hajtható, ragasztható, nyírható

Ismerje fel a papírhajtás jeleit, tudja a jel
alapján is a legegyszerûbb mûveletet elvégezni

A papír érzékszervi vizsgálata.
Egyszerû kísérletek a papírral
A hajtás jeleinek leolvasása,
mûvelet gyakorlása

Legyen képes együttmûködni társaival,
tartósan dolgozni egyszerû fejlettségének,
korának megfelelô tevékenységben

Díszek készítése közösen

Javasolt a papírhajtogatáshoz Király Gabriella Oviorigami címû módszertani
kiadványának használata
is, valamint a Szorgos
kezek – Kis mesterek
sorozat

az anyag – a forma – a
funkció

15.

29—30.

Karácsonyi díszek készítése színes
papírból a tanult technikák felhasználásával

16.

31—32.

A sátor, a batyu hajtás gyakorlása –
manócska, bohóc készítése

a sátor, a batyu, a manó,
a bohóc

Minta, algoritmus alapján a hajtogatás végrehajtása

A hajtogatás mûveleteinek elvégzése, színes lapok használata

17.

33—34.

A papír nyírása. Az olló használata,
színes kézimunka papír, vékony
karton nyírásánál. Függô, lengô díszek készítése (színek, csillagok,
állatfigurák függesztése)

nyírás a jel mentén, a hajtás vonal, a rajzolt vonal
mentén, egyenes vonalon,
félkörön, körön történô
nyírás, függesztés, függô,
lengô

Fejlettségének megfelelôen legyen képes
az olló használatára, a papír nyírására, a
rajzolt minta, figura kivágása. Tudjon segítséget kérni

Elôrajzolt egyszerû formák,
minták kivágása, díszítés,
függesztés. Lengô díszek létrehozása
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18.

35— 36.

Faliképek, kompozíciók létrehozása
a papír nyírásával

19.

37—38.

Textil munkák, a textil érzékszervi
vizsgálata
Fonalfélék
A fonal vastagítása – fonás

20.

39—40.

A textil nyírása. Vászon, karton
nyírása – differenciáltan, a fejlettség szerint. Textilképek készítése

21.

41—42.

Kézi varrás – tûbefûzés, tûzôöltés,
száröltés

22.

43—44.

23.

45—46.

24.

47—48.

Fogalmak

Elvárható teljesítmény

Tevékenységek

Tudjon a közösen készített kompozíciónál
közremûködni, a tanult mûveleteket elvégezni

Formák nyírása minta, rajz
alapján, illesztés, ragasztás,
kompozíció készítése, falikép
létrehozása

Legyen pontos képzete a textilrôl. Ismerje
fel a vizsgált textil anyagokat. Az érzékszervi vizsgálat alapján sorolja fel a textil tulajdonságait

Érzékszervi vizsgálatok, a textil
tulajdonságának megfigyelése,
textilfélék bemutatása, felismerése, fonás

A képességének megfelelôen nyírja (vagy
tépje) a textilt

Nyírás differenciáltan rajz vagy
alaklemez után

tû, himzôfonal, kongré,
öltés, oltésformák

Fejlettségének megfelelôen sajátítsa el a
tûbefûzést és egy-két öltésformát

A tû, a fonal vizsgálata, helyes
használata, tûbefûzés, öltés

Hasznos tárgy készítése a textilmaradékból – kongréra tûzô vagy
száröltéssel felvarrt tárolók – pl.
papírzsebkendô, fésûtartó

az anyag színe, mintázata, helyzete, alul, felül,
egymáson, ráillesztés, az
anyag széle, közepe, függesztése, tárolás, reteszek, zsebek…

Egy hasznos tárgy elkészítésében – részmunkálatokban vagy illesztésben, összeállításban vegyen részt fejlettsége szerint

Maradékok válogatása, illesztése, varrás, hasznos tárgy öszszeállítása tanári irányítással

Hasznos tárgy készítése textilbôl
Az öltés, a tûbefûzés gyakorlása
Csomókötés – differenciáltan
Gyöngyfûzés

anyag-forma-funkció

Legyen képes saját munkája, tevékenysége
megítélésére, az anyag-forma-funkció tekintetében is

A munkák befejezése, értékelése, önértékelés, véleményalkotás

táplálék, tápanyagok, életkor, fiatal, idôs, egészséges, beteg, napszak, az
étel minôsége, az étel
mennyisége

Szerezzen ismereteket a korának megfelelô
táplálkozásról, a napszaknak megfelelôen
fogyasztható ételekrôl

Étrend összeállítása, képek,
élelmiszerek válogatásával

Gyakorlati készségek – önellátás
– életvitel
Az életkornak megfelelô táplálkozás. Étrend a gyerekeknek
A napszaknak megfelelô táplálkozás
Korszerû táplálkozás

ruhanemû, textil, anyagok
– vászon, karton, selyem,
szövet, fonal, cérna, zsineg
fonás, szövés, hurkolás,
csomozás

Megjegyzés
Használjuk Pete Lászlóné:
Készítsünk faliképet címû
könyvét

Megkönnyítjük a tanulók
munkáját, ha differenciáltan vesznek részt a munkafolyamatban, ha résztevékenységeket látnak el
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Fogalmak

25.

49—50.

Terítsük meg az asztalt – reggelihez, ebédhez, vacsorához
Étkezés elôtti tisztálkodás. Az étkezést követô teendôk – az asztal letisztítása, mosogatás, törölgetés

terítô, evôeszköz, tálalás,
díszités, az asztal leszedése, mosogatás, öblítés,
csepegtetés, törölgetés,
tárolás, a morzsák gyûjtése

Vegyen részt a terítésben, az étel tálalásában, az edények, evôeszközök mosogatásában, törölgetésében

Gyakorlatok terítésre, tálalásra,
mosogatásra, törölgetésre

26.

51—52.

Munkatevékenységek
Mit segíthetünk a családban? Mit
dolgoznak a családtagok?
A gyerekek feladata a családi munkamegosztásban
Gépek a háztartásban

család, családtagok, munka, munkamegosztás, felnôtt, gyerek, idôs, fiatal,
munkahely, házimunka,
háztartásvezetés, háztartási gépek

Legyen képes felismerni, hogy a gyerekeknek is van feladatuk a családban. Vegyen
részt, gyakorolja az egyszerû házi munkák
pontos végrehajtását

Lakás szellôztetése, virágok öntözése, a szemét eltávolítása,
terítés, mosogatás, kutya, macska, díszmadár etetése, ruhanemû, ágynemû elrakása, háztartási gépek megtekintése mûködtetés közben

27.

53—54.

építôdoboz, építô elemek,
építô családok körvonalrajz kicsinyítés, nagyítás,
valóság és rajz, tervezés,
látszati rajz, alaprajz

Az építôdobozt és elemeit gyakorlatban
használja. Tudjon építeni egyszerû látszati
rajz szerint. Használja pontosan a tanult viszonyfogalmakat a téri helyzetre.
Törekedjen az építmény egyensúlyának,
stabilitásának létrehozására

28.

55—56.

Technika-modellezés-építés
Az építôdoboz elemei. Építés látszati rajz és alaprajz szerint

Építés síkra, építés térben a látszati
rajz szerint. Építés emlékezetbôl

viszonyfogalmak: közel,
távol, elôl, hátul, alul, felül, mellette, mögötte, felette, alján, tetején, alacsony, magas, keskeny,
széles

Elvárható teljesítmény

Tevékenységek

Megjegyzés

Szituációs játékokon keresztül motiváljuk a tanulót
a házi munkára
Pl. Játszuk el, mit tennénk,
ha anya beteg lenne. Szerezz meglepetést a családnak!
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29.

57— 58.

Anyagok és alakításuk – a fa
A fa mint természeti anyag. Fa a
környezetünkbe. A fa megmunkálásához kapcsolódó mesterségek –
kézmûvesek

a növény, száraz növényi
részek, a fa, a bokor fás
része, vesszô, kéreg, gyökér, fûrészelt fa, fafaragás, asztalos, bútor, bútorgyár, építôanyagok

30.

59—60.

A fa vizsgálata – faágak hajlékonysága, megmunkálhatóság
Hurkapálca darabolása –- csiszolás, festés, ragasztás

anyagvizsgálat, hajlékony,
törékeny, kemény, fûrész,
szlöjdkés, csiszolópapír,
hurkapálcsa, szálirány,
hegyezés, darabolás, csiszolás, festés, ragasztás,
díszítés, illesztés

31.

61—62.

Hurkapálca megmunkálásával egyszerû tárgy, játék, építmény létrehozása

Elvárható teljesítmény

Tevékenységek

Megjegyzés

Legyen elemi ismerete a természeti anyagok használhatóságáról, a fa fontosságáról

Növényi részek gyûjtése, megnevezése, csoportosítása, vizsgálata

Célszerû tanulmányi sétákon begyûjteni több természeti anyagot, pl. nád, gyékény, dió, napraforgó és
kukoricaszár, fakéreg, fûzfavesszô, fûrészelt fa, léc,
hurkapálca. Az anyagvizsgálatában minden tanuló
vegyen részt. A szlöjd kés
használatát csak differrenciáltan, tanulónként gyakoroltatva használják. Az
egyes mûveletet – pl. bevágás, darabolás, csiszolás – apró lépésekre bontva mutassuk be és gyakoroltassuk is

Érzékszervi vizsgálattal szerezzen tapasztalatokat a fa tulajdonságairól, munkálhatóságáról. Ismerje fel a fa megmunkálásának
kézi szerszámait

Hurkapálca vizsgálata, szálirány, darabolás késsel, csiszolás, festés, illesztés, ragasztás,
díszítés
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32.

63— 64.

Közlekedés
Séta. A gyalogos közlekedés szabályai. Utasítást, veszélyt jelzô és
tájékoztató táblák megtekintése, értelmezése. A forgalomirányító fényjelzô készülék gyalogátkelôhelyen,
vasúti sorompón.

Fogalmak

Elvárható teljesítmény

Tevékenységek

Megjegyzés

gyalogos közlekedésre kijelölt hely a városban, falun, közúti jelzés, közúti
jelzôtábla, utasítótábla,
veszélyt jelzô tábla, forgalomirányítás, forgalomirányító fényjelzô készülék

Legyenek képesek betartani, alkalmazni a
gyalogos közlekedés szabályait
Tudjanak biztonságosan áthaladni társakkal,
felnôttel a fényjelzôvel ellátott keresztezôdésben

Séta a járdán, járdaszigeten, átkelés az úttesten, fényjelzôk
elemzése, lelépés az úttestre
lámpa nélkül, átkelés

Az órákat a közlekedésben
kell szervezni, módot adni
a tanultak alkalmazására,
a korrigálásra
Fontos feladat a figyelem
összpontosítása, a kellô
motíváltság megteremtése
Tanácsos videofelvételen,
fényképen megörökíteni a
tanulók közlekedését, a
közlekedési helyzeteket,
és azt közösen elemezni

33.

65—66.

Séta. A tömegközlekedés eszközei
várakozás
Utazás tömegközlekedési eszközön
Helyes magatartás az utazás idején

tömegközlekedési eszköz,
az autóbusz, a villamos, a
metró, a vonat, megállóhely tájékoztató tábla, felszállás, jegykezelés, utazási jegy, jegyváltás, ülôhely, kapaszkodó, jelzôgomb, jelzôfény

Szerezzenek tapasztalatot a tömegközlekedési eszközön történô utazásról. Irányítással alkalmazzák a magatartási szabályokat, a biztonságos közlekedést

Megállóhelyen tájékozódás,
jegyváltás, felszállás, jegykezelés, utazás, leszállás jelzése, leszállás

34.

67—68.

Gyalogos közlekedés felül- és aluljárón. Tájékozódás az aluljáróban
található jelzéseken – pályaudvaron, közlekedési csomóponton
A kerékpáros közlekedés jelzése

közlekedési csomópont,
felüljáró, aluljáró, tájékoztató tábla, felirat, a kerékpározásra vonatkozó táblák, utasítások.

Legyen ismeretük az alul- és felüljáron történô közlekedésrôl
Ismerjék fel a kerékpárút jelzését, a kerékpárosokra vonatkozó jelzôtáblát

Közlekedés a felüljáron, tájékozódás az aluljáróban, a kerékpárosnak szóló táblák elemzése, értelmezése

35.

69—70.

A közlekedés és veszélyhelyzeteinek modellezése terepasztalon a
gyalogos és a kerékpáros szemszögébôl

36.

71—72.

Szabadon felhasználható óra

37.

73—74.

Ismétlô, rendszerezô óra

Helyzetek modellezésre a gyalogos szemszögébôl

67

Környezetismeret

Készítette: Papházy Éva

A tantárgy heti óraszáma:
Éves óraszám:

2
74

A tantárgy fôbb
A témakörökre
témakörei:
szánt idô:
Az élõ természet alapismeretei
40%
30 óra
Az élettelen természet alapismeretei
7%
5 óra
Testünk, életmûködésünk,
egészségünk
20%
14 óra
Az ember és környezete
33%
25 óra
Tantárgyi koncentráció
Életvitel és gyakorlati ismeretek: Téri helyzetekkel kapcsolatos viszonyfogalmak elmélyítése, saját testre vonatkozó higiéniai ismeretek bõvítése.
Lakókörnyezetének szolgáltatásairól ismeretek szerzése, aktív részvételre nevelés a házimunkában, iskolai feladatok megosztásában, végzésében.
Matematika: Mérési tapasztalatok alkalmazása. Formaérzékelés, térlátás fejlesztése. Gyakorlottság
szerzése a mérõeszközök használatában.
Pontosabb becslésekre törekvés. Gondolkodási módszerek alapozása. Megfigyelések kifejezése cselekvéssel, rajzzal.
Magyar nyelv és irodalom: Érintkezési formák alkalmazása
szituációkban. Szókincsfejlesztés, összefüggõ mondatok alkotása. Évszakok, ünnepek.
Beépített közös követelmények
Tanulás: a kisiskoláskornak megfelelõ tanulási szokások
további erõsítése. A tanterem, az iskola, a foglalkozások rendje.
Környezeti nevelés: alakuljon környezetvédõ magatartása,
váljanak érzékennyé a környezetük állapota iránt

Kommunikációs kultúra: társas érintkezés szabályainak betartása, a szociális kapcsolatok fejlesztése.
Testi és lelki egészség: Egészséges életmódra nevelés,
helyes szokások kialakítása, megerôsítésük.
Javasolt taneszközök
Természetismereti olvasókönyv az általános iskola 3—4.
osztálya számára (Tölgyszéky Papp Gyuláné,
Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 1998)
Természetismereti munkatankönyv az általános iskola 3—4.
osztálya számára (Tölgyszéky Papp Gyuláné,
Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 2000)
Képsorozat, diasorozat, film és hangkazetták vadon élõ és
háziállatokról, növényekrõl
Élõsarok
Elemi kísérletek, vizsgálódások eszközei
Az idõmérés eszköze
A hosszúság és tömegmérés eszközei
Audiovizuális eszközök
Gyermekfolyóiratok, ismeretterjesztõ könyvek
Módszertani megjegyzések az éves tanmenet
összeállításához
Az elsõ két évfolyamhoz hasonlóan kiemelt feladat a megismerõ módszerek alapozása, fejlesztése, a tartós figyelem
és emlékezet fejlesztése.
A gondolkodás mûveleteinek fejlesztése, analizálása, egyszerû összefüggések felismerése, ok-okozati összefüggésekre ráismerés. A természet ritmikus változásainak megfigyelése. A természet szépségének, változatosságának felfedezése, pozitív attitüd erõsítése, természetvédelem az
életkornak megfelelõen.
A más, a másság elfogadása, az egészséges élet alapvetõ
szokásainak erõsítése. Helyes magatartási szokások megerõsítése. Tisztaságra, rendre szoktatás.

Végeztessünk sok játékos szituációs gyakorlatot az év folyamán. A közvetlen tapasztalatszerzés az alapja az ismeretek elsajátításának. A felfedezõ munkához minden tanulónak legyen eszközcsomagja: tálca, nagyító, csipesz, olló.
A gyerekek mindig számoljanak be szóval, rövid mondatokkal tapasztalataikról. Végezzenek gyûjtõmunkát, a gyûjteménybõl készítsenek kiállításokat, rajzoljanak. Értékeljük
mindig a többlet tevékenységeket. Tartsunk továbbra is
szoros kapcsolatot a szülõkkel, vonjuk be a kirándulásokba, gyûjtõmunkába. A nevelési feladatokat együtt oldjuk
meg. Törekedjünk a másság elfogadtatására, a testi-lelki
egészség megõrzésére.
A tanmenetben az Elvárható teljesítmény címszó alatt a tanulókról szóló tartalom mellett a Feladatok a tanító kollegáknak szól, mire kell hangsúlyozottan odafigyelni.
A környezetismeret tantárgy értékelése
A 3. évfolyam elsõ félévében az ötfokú skálát pontokkal helyettesítjük, a második félévben az iskola Pedagógiai Programjában elfogadott módon szöveges értékeléssel vagy érdemjeggyel értékelünk.
A szöveges indoklás a 3. évfolyam félévéig:
Megfelel: ha a szempontokra kapott pontok a maximálisan adható pontok 50%-át érik el. A megfelelt
minõsítés a továbblépés feltétele.
Jó:
ha a szempontokra kapott pontok a maximális
pontszám 70%-át teszik ki.
Kiváló:
ha a tanuló 80% felett teljesít.
A tantárgy értékelési szempontjai megegyeznek a 2. évfolyam értékelési szempontjaival.
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1.

1—2.

Az élô természet alapismeretei
Közvetlen környezetünkben élõ
növények

szobanövények, kerti virágok
növény részei

Az eddig tanult ismeretek felelevenítése, rendszerezése

2.

3—4.

Tanulmányi séta, kirándulás

fa, bokor, levél, termés, kéreg

Feladat: különbözõ típusú fák, bokrok megfigyelése, levél, termés, fakéreg gyûjtése

3.

5.

A fa

részei: gyökér, törzs, ág, lombkorona, fás szár, levél, termés, (virág)

Legyen képes felismerni és megnevezni a fa egyes részeit. Hiányos
képen berajzolni az egyes részeket

6.

A tûlevelû és a lomblevelû fa

tûlevél, lomblevél, levél részei, termések, toboz, gesztenye, makk

Ismerje fel a lomblevelû és a tûlevelû fát élõ környezetben, képrõl,
rajzról. Ismerje fel a különbségeket, röviden tudja elmondani ezeket
Rajzolja le tapasztalatait

7.

Cserjék, bokrok

részei: gyökér, ág, levél, termés (virág)

Ismerje fel a bokrokat jellemzõ jegyeik alapján. Hasonlítsa össze a fával, tudja elmondani a különbséget. Termésük alapján ismerjen fel néhány bokrot. Rajzolja le

8.

Gyûjtemények készítése

levelek, termések

Feladat: A gyûjtött termésekbõl, levelekbõl készítsünk közös és egyéni
gyûjteményeket
Vizsgálják nagyítóval a leveleket; erezetüket, szélüket hasonlítsák öszsze. Préseljék le a leveleket. Készítsenek róla rajzokat, képeket. õszi
termésekbõl, levelekbõl, ágakból készítsenek szép csokrokat, díszítsék tantermeiket esztétikusan. Legyen képes gyönyörködni az õszi erdõben

9.

A fák, az õszi erdõ. Változások a
természetben

lombhullató fák, tûlevelû fák

Legyen képes megfigyelni az õszi fák jellegzetességeit, színes levelek,
levélhullás, tûlevelûek, örökzöldekre jellemzõket
Legyen képes felismerni és összehasonlításokat végezni képanyag
segítségével a többi évszakban jellemzõkkel

10.

A vadon élõ állatok élõhelyei

erdõ, mezõ
vizek, vízpartok

Feladatok: Séta, kirándulás, erdõbe, mezõre, vízpartra, állatkertbe, irányított megfigyeléseket végezve
Legyen képes megnevezni közvetlen tapasztalatszerzés után, film
képanyag megtekintése után az egyes élõhelyeket, felismerni az állatokat

4.

5.

Tananyag

Fogalmak

Elvárható teljesítmény

Megjegyzés
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6.

11—12.

7.

8.

9.

10—
11.

Fogalmak

Elvárható teljesítmény

Az erdõn, mezõn élõ állatok

róka, mókus, sün, vaddisznó, szarvas
kültakaró, végtagok száma, mozgás, táplálkozásuk, szaporodásuk,
kicsinyeik, gondozásuk

Legyen képes felismerni filmbõl, képrõl, rajzról is az egyes vadon élõ
állatokat
Legyen képes megfigyelni a külsõ jellemzõket és röviden beszámolni a
kültakaróról, végtagok számáról, mozgásukról
Ismerje hogy kicsinyeiket világra hozzák, és emlõikbõl táplálják

13.

A vadon élõ állatok életmódja

életmód, téli álom, élelem gyûjtés,
vastag szõr

Legyen képes felismerni az évszakok változása az állatok életében is
ciklikus változásokat hoz létre
Gyûjtsön képeket, újságokat, fényképeket
Készítsen albumot az egyes évszakokra jellemzõkrõl

14.

A vízben, vízparton élõ állatok

gólya, béka, hal
kültakaró, táplálkozás

Legyen képes felismerni az állatokat külsõ jellemzõik, hangjuk alapján
Tudjon röviden beszámolni tapasztalatairól
Legyen képes az élõhelyekhez csoportosítani az egyes állatokat

15.

A vízben, vízparton élô állatok életmódja

életmód, költõmadár

Ismerje, a madarak életében is bekövetkezik az évszakokhoz kötõdõ
ciklikus változás
Egyes madarak elköltöznek melegebb éghajlatra õsszel, tavasszal
repülnek vissza

16.

Hazánkban telelõ állatokról gondoskodás

madáretetõ, erdészek gondoskodása

Feladat: A környezetvédõ szokások erõsítése. Tudatossá kell válnia,
hogy a vadon élõ állatok is rászorulnak az ember segítségére. Be kell
mutatni az erdészek vadetetõ munkáját. Készítsenek a tanulókkal madáretetõt, madaraknak való ennivalót, amellyel gyerekek rendszeresen
etessék a madarakat

17.

Háziállataink

kutya, macska, szarvasmarha, sertés, baromfiudvar lakói

Feladat: Közvetlen tapasztalatszerzés állatokat tartó házaknál, állatkertben. Ismerje fel és nevezze meg a háziállatokat. Különböztesse
meg a hangjuk alapján

18.

A kutya és a macska

kültakaró, testfelépítés, hallás, látás, szaglás, mozgás, táplálkozás,
szaporodás, kicsinyek gondozása

Legyen képes rövid mondatokkal beszámolni kedves háziállatairól. Készítsen rövid feljegyzéseket az állatok életérõl. Gyûjtsön képeket, készítsen albumot, rajzolja le kedvenceit. Segítsen etetésükben, gondozásukban

A sertés és a szarvasmarha

külsõ tulajdonságok: nagy test, rövid szõr, négy láb, pata, istálló, ól,
táplálkozás: növényevõ, mindenevõ
szaporodás, emlõsállatok, kicsinyek
etetése, gondozása

Ismerje fel az állatokat külsõ tulajdonságok alapján. Nevezze is meg
azokat. Hangok alapján is ismerje fel. Figyelje meg mozgásukat, végtagjaikat. Tudja hol élnek, mivel foglalkoznak. Tudja, hogy az ember
felelõsséggel tartozik állataiért, gondoskodni kell élõhelyükrõl, táplálékukról. Segítenie kell kicsinyeik gondozásánál

19—20—
21.

Tananyag

Megjegyzés
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Tananyag

11.

22.

A sertés és a szarvasmarha haszna

tej, hús, tejtermékek, húsfélék,
húsipari termékek
bõr, szõr

Legyen képes felismerni és röviden beszámolni a sertés és a szarvasmarha hasznáról az emberi táplálkozásban. Ismerjen, nevezzen meg
különbözõ tejtermékeket és húsféléket. Tudja, hogy a tej, tejtermékek
nagyon fontosak a gyermekek fejlõdõ szervezetének

12.

23—24.

A baromfiudvar háziállatai

tyúk, kakas, liba, kacsa, pulyka, toll,
csõr, két láb, két szárny, madár, tojás, táplálkozásuk

Legyen képes felismerni külsõ tulajdonságaik, hangjuk alapján a baromfiudvar lakóit. Hasonlítsa össze az egyes állatok testrészeit, csõrét,
lábát, tollazatát. Vizsgálja meg a tollakat, a tojásukat. Tudja, hogy tojással szaporodnak. Vegyen részt a baromfiak etetésében, gondozásában, életkorának megfelelõen

13.

25.

A baromfi haszna

hús, tojás, toll

Szerezzen ismereteket az egyes baromfi hasznáról, az emberi táplálkozásban betöltött szerepérõl. Gyûjtsön baromfiból készült ételek, konzervek, mirelit ételek cimkéit

26.

Madarak, emlõsök

a tanult állatok, kültakaró, végtagok
száma, szájszerv

Végezzen adott szempontok alapján csoportosításokat, összehasonlításokat a madár és emlõs csoportokban

27.

A téli erdõ, mezõ, vízpart megfigyelése

28.

Babnövény nevelése különbözõ
életfeltételek között

14.

15.

29.

15—
16.

30—31.

16.

32.

Fogalmak

Elvárható teljesítmény

Legyen képes megfigyelni a téli évszakban az élõhelyeket. Hasonlítsa
össze az õszi megfigyelésekkel. Gyûjtött képekkel bõvítse albumát.
Rajzolja is le megfigyeléseit
babnövény
víz, talaj, hõmérséklet, levegõ, nap,
életfeltétel

Feladat: Csíráztatott babnövényt különbözõ életfeltételek között nevelünk. Figyelje meg és fogalmazza meg a különbséget. Készítsen rajzokat, folyamatábrákat

Az élettelen természet alapismeretei
Az élettelen anyagok

kavics, kõ, homok, termõföld

Vizsgálja meg nagyítóval az összegyûjtött szilárd anyagokat, hasonlítsa össze azokat. Tulajdonságukról röviden tudjon beszámolni. Gyûjteményt készítsen kis dobozokba, átlátszó zacskóba

A víz

víz, jég, gõz, hideg, meleg víz

Vizsgálja és hasonlítsa össze a víz különbözõ állapotának érzékelhetõ
jegyeit. Röviden tudjon beszámolni tapasztalatairól. Mérjenek hõmérsékletet. Vigyázzon a balesetmentes kísérletezésnél. Rajzolja le

Víz a természetben
A folyóvíz, az esõ, a hó, a jégesõ
(séta, kirándulás)

esõ, hó, jégesõ, folyóvíz

Szerezzen tapasztalatokat a víz különbözõ halmazállapotairól a természetben. Figyelje meg folyóvizet. Rajzolja le élményeit, röviden tudjon
beszámolni

Megjegyzés
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17.

33.

17—
18.

Tananyag

Fogalmak

Elvárható teljesítmény

Az ivóvíz

ivóvíz, íztelen, szagtalan, színtelen

Tudja, hogy az ivóvíz érték. Ügyeljen tisztaságára. Ne pazarolja

34—35.

Ember és környezete
Idõszalag készítése Szeptembertõl
júniusig

évszakok, hónapok, hetek, napok

Vegyen részt az idõszalag készítésében. Jelölje az évszakokat, hónapokat, heteket

18—
19.

36—37.

Tájékozódás a naptárban

névnapok, születésnapok, családi
ünnepek, társadalmi ünnepek

Tájékozódjon segítséggel a naptáron. Jelölje be idõszalagon a naptárban a születésnapokat, névnapokat

19—
20.

38—39.

Élettörténet a születéstõl máig

fényképek: csecsemõ, kisgyermek,
iskolás

Legyen képes fényképek segítségével idõrendi sorrendiséget felállítani
életével, a család életével kapcsolatban
Feladat: Minden évben készítsünk tanulóinkról fényképeket az osztály
albumába

20—
21.

40—41—
42.

Napi történések elemzése idõrendben

idõt kiterjesztõ viszonyszavak:
elõbb, utóbb, régen, nem olyan régen, ma, most, egyidejûleg, késõbb, korábban

Ismerje és alkalmazza idõmérésre az egész órát. Legyen képes alkalmazni az idõt kifejezõ viszonyszavakat egész mondatokban
Feladat: Nagyon sok szituációs, dramatikus játékban, gyakorlatban
sajátítsák el a helyes alkalmazását az idõt kifejezõ viszonyszavaknak

22—
23.

43—44—
45.

Tárgyak, anyagok mérhetõ tulajdonságai

hosszúság, szélesség, magasság,
tömeg

Aktívan vegyen részt becslésekben, mérésekben, összehasonlításokban
Feladat: Minden tanulónak legyen önálló dobozban eszközei: szalagja,
fonalai, különbözõ fajsúlyú anyagai, amivel becsülni, mérni tud
Egész évben folyamatosan kell ilyen típusú gyakorlatokat végezni

23—
24.

46—47.

Hely, helyzet meghatározások

közel, távol, rajta, belül, fölötte,
alatta, közötte, távolban, közelben,
egymás mellett

Vegyen részt a hely és helyzet meghatározó gyakorlatban. Legyen képes helyesen használni a térbeli viszonyszavakat
Feladat: Sok játékos gyakorlat során biztosítunk hely- és helyzetmeghatározásokat az iskolai élet különbözõ színterein; tanteremben, folyosókon, tornateremben, udvaron

24—
25.

48—49.

Szolgáltatások a közelben

üzletek, posta, gyógyszertár, rendelõ, kórház

Legyen képes tájékozódni környezetében. Tudja, hol vannak szolgáltatásokat nyújtó intézmények, alkalmazza a helymeghatározó viszonyszavakat. Gyûjtsön ismereteket az egyes szolgáltatásokra vonatkozóan

25.

50.

A család

testvérek neve, rokoni kapcsolatok,
nagyszülõk, unokatestvér, nagynéni, nagybácsi

Tudja a szülõk, testvérek neveit. Ismerje a családon belüli kapcsolatokat. Rajzolja le családját. Fényképek alapján meséljen róluk
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26.

51.

A család hétköznapjai

munkamegosztás, bevásárlás,
takarítás, növények gondozása,
fõzés, mosás

Vegyen részt a család otthoni feladataiban, életkorának megfelelõen
Legyen képes kisebb feladatokat megbízhatóan elvégezni; munkájáról
beszámolni, lerajzolni

52.

A család ünnepnapjai

születésnapok, névnapok, karácsony, anyák napja

Figyelje a naptárat, idõszalagot. Készüljön családtagjai ünnepeire
Tisztelje családtagjait

53.

Az iskola neve, címe osztálytársak,
tanárok neve
Megszólítási módok

név, cím, köszönés, kérés, tudakozódás, tiltakozás, udvariasság

Tudja az iskola nevét, címét, a tanárok nevét. Tudja udvariasan megszólítani õket. Ismerje és gyakorolja az érintkezés illemszabályait – tudakozódás, üzenetátadás, kérés, köszönés, tiltakozás esetén. Legyen
udvarias a felnõtekkel

54.

Kapcsolattartás az osztálytársakkal

szeretet, barátság, udvariasság

Legyen udvarias társaival is
Feladat: Alakítsunk ki a csoportban meleg, szeretetteljes, barátságos
légkört. Támogassuk a gyermek barátságait. Segítsék egymást, a
gyengébbeket. A gyerekek önként utasítsák el a verekedést, a durvaságot

28.

55.

Kirándulás a közeli parkban, mûemlékekhez

természetvédelem

Ismerje a közeli parkokat, mûemlékeket. Vegyen részt környezete védelmében, ne szemeteljen, firkáljon. Tanúsítson környezetvédõ magatartást, mind az élõvilág, mind az épített környezet védelmében. Ne
rongáljon

28—
29.

56—57.

napirend, tanulás, játék, pihenés,
étkezés, tisztálkodás rendje

Legyen képes idõrendben elmondani egy napjának (munkanap, pihenõnap) történéseit, napirendjét. Rendelje képekhez, rajzokhoz. Tudjon
tájékozódni órarendjében a délelõtti, délutáni foglalkozásokon. Ismerje,
miért fontos a napirend betartása

29—
30.

58—59.

Ételeink, étrendünk

tejtermékek
húsfélék
gyümölcsök
édességek
kenyérfélék

Ismerjen különbözõ élelmiszereket, ételeket. Tudja csoportosítani ezeket. Legyenek ismeretei az egészséges ételekrõl. Törekedjen az
egészséges táplálkozásra. Ne egyen túl sok édességet
Feladat: A zöldségek, gyümölcsök, tejtermékek fogyasztásának megszerettetése. Lehetõség szerint sok ízlelgetést, kóstolgatást biztosítsunk. Szervezzünk sok játékos versenyt ételfelismerésre

30.

60.

Étkezési rend

reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora

Ismerje a helyes táplálkozási szokásokat. Lehetõség szerint próbálja
betartani. Ismerje a reggeli fontosságát. Reggelizzen. Kerülje a túl hideg és meleg ételeket

27.

Tananyag

Testünk, életmûködésünk, egészségünk
Napirend

Fogalmak

Elvárható teljesítmény

Megjegyzés

75

hét

óraszám

31.

61—62.

32.

33.

Tananyag

Fogalmak

Elvárható teljesítmény

Helyes fogápolás

fogápolás eszközei
fogkefe, fogkrém, fogpohár
fogszuvasodás, fogorvos

Mosson rendszeresen fogat étkezés után. Tartsa rendben a fogápolás
eszközeit (fogkefe, fogkrém használata)
Feladat: Iskolai viszonyok között is teremtsük meg a rendszeres fogmosás feltételeit. Legyen elegendõ idõ a fogmosásra. Ne féljen a fogorvostól, biztosítsuk a rendszeres ellenõrzést!

63.

A helyes tisztálkodás

mosakodás, fürdés, zuhanyzás,
hajmosás, körömvágás, szappan,
sampon, tusfürdõ, körömkefe

Ismerje a helyes tisztálkodás szabályait, alkalmazza azokat. Legyenek
ismeretei testére vonatkozóan, alakuljon ki igénye és törekedjen testének tisztán tartására

64.

Az élô természet
A tavaszi erdõ, mezõ, vízpart élõvilága

65.—66.

34.

67—68.

35.

69.

Testünk, életmûködésünk, egészségünk
Az érzékszervek védelme

Figyelje meg a tavasz élõvilág helyeit. Képek segítségével bõvítse albumát. Végezzen összehasonlításokat az õszi, a téli és a tavaszi növényvilágról. Beszéljen róla

szem, fül, orr, bõr, tisztán tartásuk
hallókészülék, szemüveg
hang-, fényártalom
napozás, bõrvédelem, napszemüveg

Ismerje az egyes érzékszervek mûködésére jellemzõket. Vigyázzon
saját és társai testére, érzékszerveire, szemüvegére, hallókészülékére.
Ismerje fel, hogy az erõs hang, zaj, az erõs fény károsítja látását, hallását, kerülje ezeket. Használjon napszemüveget, napvédõtejet, védõolajat

Betegségek

betegség, fertõzõ betegség
megfázás, nátha, torokgyulladás,
láz, gyomorrontás, bárányhimlõ,
rózsahimlõ, influenza

Tudja, hogy különbözõ betegségek vannak. Ismerje ezek jellemzõit
Fogadja el és tartsa be a gyógyulás szabályait. Tudja, hogy fertõzõ betegség esetén miért kell elkülöníteni. Törekedjen egészségének megõrzésére
Feladatok: Szituációs játékok során tanulóink nagyon alaposan elsajátítják az egészségvédõ, egészségörzõ ismereteket, a beteg, a családtagok helyes viselkedését

Az egészséges életmód veszélyei

alkohol, cigaretta, kávé
idegenek csábító ajándéka

Legyenek ismeretei az alkohol a cigaretta káros hatásairól, utasítsa el,
ha megkínálják. Tudjon ellenállni idegen emberek csábító ajándékainak, értse meg, hogy az veszélyt jelent számára
Feladat: A veszélyhelyzeteket a szülõkkel együtt megbeszélve és
együttmûködve kerülhetik el a gyerekek. Ezért a szülõi házzal szoros
kapcsolatot tartsunk és figyeljük fel a legkisebb jelre is. A felvilágosítás, az odafigyelés sok bajt elõz meg
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35.

70.

Egészségügyi intézmények, az
egészségügy dolgozói

gyógyszertár, gyógyszerész, kórház, rendelõ intézet
orvos, nõvér, védõnõ, mentõs

Ismerje és nevezze meg a legfontosabb egészségügyi intézményeket,
dolgozóikat, azok munkáját. Tudjon róla röviden beszélni. Tudja, hol
van környezetében közel egészségügyi intézmény, hogyan veheti
igénybe szolgáltatásait. Tisztelje az ott dolgozók munkáját

36.

71.

Segítés a rászorulóknak

kisebbek, idõsebbek
beteg emberek
„másság”

Alakuljanak ki pozitív magatartása a „másság”, a mások elfogadására,
megsegítésére. Legyen segítõkész, udvarias a nálánál kisebbel, az
idõs emberekkel. Nyilvánuljon meg ez személyiségében

72.

Az erdõ, a mezõ, a vízpartok, vizek
kora nyáron

73.

Madarak, fák napja

74.

Ismétlés, rendszerezés

37.

Tananyag

Fogalmak

Elvárható teljesítmény

Figyelje meg nyár elején az erdei iskolában, kirándulásokon a természet változását. Képekkel bõvítse tablóját. Hasonlítsa össze a növényvilág alakulását a négy évszakban. Tudjon beszélni róla, rajzokat készíteni
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Testnevelés – mozgásnevelés

Készítette: Póth Éva

A tantárgy heti óraszáma:
Éves óraszám:

2,5
93

A tantárgy fôbb
A témakörökre
témakörei:
szánt idô:
Rendgyakorlatok
Folyamatos oktatást igénylõ anyag
Gimnasztika
Folyamatos oktatást igénylõ anyag
Természetes gyakorlatok
55 óra
59%
Talajtorna
12 óra
13%
Labdás gyakorlatok
18 óra
19%
Ismétlõ és szintfelmérõ órák
8 óra
9%
Tantárgyi koncentráció
Matematika: – alak- és formaészlelés, valamint felismerés
– sorbarendezés
– térbeli helyzetek
– relációk alakítása
Anyanyelv: – szókincsbõvítés
– nyelvtani szerkezetek elsajátításának segítése a mozgás és a megfelelõ verbális közlések összekapcsolásával
Ének-zene: – -az egyenletes mérôritmus megérzése, kialakítása az ütemezett mozgáskivitelezésen keresztül
Vizuális kultúra:
– alak- és formaészlelés a különbözõ térbeli
alakzatok bejárása, kialakítása során
– finommotorika fejlesztése a kéziszergyakorlatokon keresztül
Minimum követelmények
• A tanulók törekedjenek az utasításoknak megfelelô rendgyakorlati formák gyors, pontos és gazdaságos végrehajtására. Alkalmazkodjanak a testnevelési óra helyszínének sajátos körülményeihez, feltételeihez.
• Legyenek képesek megközelítôen helyes ütemben végezni a megismert két- és négyütemû gyakorlatokat. Törekedjenek a mozgásos feladatok tökéletesebb kivitelezésére. Sajátítsák el a felhasznált kéziszerek, tornaszerek helyes fogásmódját, alkalmazását,valamint a velük
való mozgást.

• Ismerjék és tudják végrehajtani az egymástól eltérô dobásmódokat. Javuljon futó-, ugró- és dobó technikájuk. A
megszerzett futókészséget igyekezzenek alkalmazni a
különbözô játékok, versenyek során.
• Javuljon a labdaátadások, célbadobások pontossága.
Játékokban, versenyekben tudják alkalmazni a megszerzett labdakészséget. Igyekezzenek betartani a megismert játékszabályokat. Legyenek képesek alkalmazkodni
a játéktevékenység közben változó körülményekhez.
• A talajtorna-, támasz- és egyensúlygyakorlatok kivitelezésénél törekedjenek a minimális egyensúlyvesztésre,
valamint legyenek képesek egyensúlyvesztés esetén
megfelelô korrekcióra.
• A különféle testi deformitásokkal, fejlôdési rendellenességekkel rendelkezô tanulók minden olyan mozgásos feladatban aktívan vegyenek részt, amely nem kontraindikált számukra, illetve hozzájárul a fennálló rendellenesség csökkentéséhez, megszüntetéséhez.
Szükséges taneszközök
Általános tornaszerek:
– tornapad 2, illetve 4 méteres
– bordásfal
– zsámoly
– talajszõnyeg, polifoam szivacsszõnyeg
Kéziszerek:
– különbözõ méretû és anyagminõségû labdák
(szivacs, mûanyag, gumi stb.), golyók
– tornabot (gömbvégû bot)
– karika
– szalag
– kendõ
– buzogány
– babzsák, homokzsák
Sportszerek, játékeszközök:
– kislabda (maroklabda)
– váltóbot
– kondi-ball
Egyéb segédeszközök:
– jelzõszalag
– pályajelzô bóják

– mérõszalag (50 m-es)
– szabadtéri mászóállványok, játékszerek
Nevelõi eszközök, segédletek:
– síp
– stopperóra
– magnetofon és kazetta (lassú és gyors ütemû zenei anyaggal)
– játék- és gyakorlatgyûjtemények, módszertani kiadványok, folyóiratok
Javasolt taneszközök
– Testnevelés teljesítményfüzet 1—4. osztály (Konsept-H Kiadó)
– ugrókötél
– 1 kg-os medicinlabda
– személymérleg és testmagasságmérõ
– a lehetõségeknek megfelelõen nagyobb méretû
tükör (kb: 4—6 m2)
– metronóm
– egyéb, a kereskedelemben kapható mozgásfejlesztõ termékcsaládok
Módszertani ajánlások
A mozgásanyag feldolgozása során törekedjünk az oktatás
játékos jellegének megôrzésére. A gimnasztika mozgásanyagánál külön nem jelöltük a légzô- és testtartásjavító
gyakorlatokat, mivel ezek folyamatos gyakorlást igényelnek
az egész tanév folyamán.
A 3. osztály testnevelési mozgásanyagát – az elôzô évfolyamok tanmenetéhez hasonlóan – kettes és hármas öszszevont órák formájában jelöltük. Tanmenetünkben az
egyes tanórák által feldolgozásra kerülô témaköröket az
órák fô részénél kövér betûkkel emeltük ki.
Értékelés:
Az elsajátított mozgásanyag kivitelezésének minôségét a
tanuló egyéni képességeihez viszonyítva értékeljük gyakorlati bemutatás alapján. Ennek megfelelôen célszerû, ha a
mozgásnevelô tanár legalább évente kétszer (tanév elején
és végén) írásban, nyilvántartó illetve teljesítmény füzetben
lapokon rögzíti a tanulók eredményeit, teljesítményeit.
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Bevezetõ rész

1—2.

1— 2.

Balesetvédelmi oktatás
A testnevelési – mozgásnevelési
óra rendje, helyszíne, tárgyi feltételei
Nagyság szerinti sorakozások a segédvonalak mentén

Az 1. és 2. osztályban tanult fogójátékok ismétlése (egyszerû fogó, félperces fogó, szalagfogó, Ôr bácsi,
halászfogó stb.)

3—5.

Szintfelmérô és ismétlô órák a 2.
osztály anyagából

Az 1. és 2. osztályban tanult futójátékok ismétlése (házatlan mókus,
helycsere, tûz-víz-repülô stb.)

6—7.

Vigyázz állás, pihenj állás ismétlése. Sorakozások egy- és kétsoros
vonalban, oszlopban segédvonalak
mentén, kéz- és vállfogással

Az elôzô két évben tanult játékos utánzó
mozgások, állatjárások ismétlése. A megismert egyszerû két- és négyütemû gimnasztikai gyakorlatokkal bemelegítés

Futásgyakorlatok: játékos rajtversenyek csoportos
és egyéni formában

Az 1. és 2. osztályban tanult labdajátékok ismétlése (labdacica dobással, gurítással, labdagyûjtögetô,
csere-bere stb.)

8—10.

Köralakítás egysoros vonalból kézés vállfogással, egysoros oszlopból
és vissza. Menetgyakorlatok körvonalon az alakzat megtartásával

Egyszerû két- és négyütemû gimnasztikai
gyakorlatok alap- és terpeszállásban. Szökdelések zárt lábakkal, oldal- és harántterpeszben, negyed- és félfordulatokkal végrehajtva

Járás- és futásgyakorlatok: irány- és iramváltásokkal. Labdás gyakorlatok: labda adogatása a test körül helyben és járásban

Egyszerû kidobó

11—12.

Helyben járások, futások, szökdelések. Helyben testfordulatok különbözô irányokba. Hátra arc! gyakorlása

Célgimnasztika: elsôsorban a váll és a kar
izomzatának erôsítésére, nyújtására és
lazítására végzett gyakorlatok

Dobásgyakorlatok: dobóterpeszbôl kislabdahajítás a
kiindulóhelyzet és a hajító mozdulat fokozatos javításával

Küzdô – erôfeszítô versengések
(húzd át a párodat, kötélhúzás párban, csoportokban stb.)

13—15.

Járásgyakorlatok különbözô irányokban, akadályok kerülésével, átlépésével, eltérô lépésmódokkal
stb.

Egyszerû két- és négyütemû gimnasztikai
formájú gyakorlatok ülésben (nyújtott-, terpesz-, török- és zsugorülés helyzetében)

Futásgyakorlatok: nehezített körülmények között
Páros labdagyakorlatok: a labda dobása és elkapása, hordása, gurítása, pattogtatása, valamint a labda
vezetése lábbal

Játékos ugróiskola

16—17.

Futás közben feladatok végrehajtása (pl. jelre megállás, különbözô
testhelyzetek felvétele stb.)

Erôsítô, nyújtó és lazító hatású két- és
négyütemû gimnasztikai gyakorlatok a lábizomzat bemelegítésére

Játékos szökdelôgyakorlatok: elôrehaladással, páros és egylábon végrehajtva
Ugrásgyakorlatok: helybôl távolugrás kar- és lábmunkájának összehangolása

Futóversenyek rövid távon

3—4.

5—6.

7—8.

Gimnasztika

Fõ rész

Játék
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Bevezetõ rész

7—8.

18— 20.

Menetgyakorlatok: járás indítása és
megállítása. Menetelés megközelítôen ütemtartással

Térdelésben és különbözô támaszhelyzetekben végzett gimnasztikai formájú gyakorlatok, egyensúlyátadások a támaszfelület megváltoztatásával

Futásgyakorlatok: guggolórajt gyakorlásával
Egyensúlygyakorlatok: a 2. osztályban tanult járásfeladatok végrehajtása rézsútos padon, valamint felfordított pad merevítôjén

Labdaadogató váltóversenyek

9—10.

21—22.

Futásgyakorlatok nehezített körülmények között

Játékos és utánzó kéziszergyakorlatok (pl.
gumi-, vagy medicinlabdával, buzogánnyal,
babzsákkal, karikával, tornabottal, kendôvel
stb.)

Dobásgyakorlatok: célbadobás kislabdával függôleges és vízszintes célra, a dobótávolság fokozatos növelésével

Páros fogó változatai

23—25.

Átmenetek gyakorlása egy soros
vonalból egysoros oszlopba és
vissza, játékos testfordulatokkal

Zenés gimnasztika egyszerû két- és négyütemû gyakorlatok végrehajtásával utánzás
és ütemezés alapján – törekvés az ütemtartó mozgásra

Futásgyakorlatok: iramfutások 300—400 méteren
Talajtorna gyakorlatok: gurulások elôre és hátra különbözô kiinduló helyzetekbôl és eltérô helyzetekbe
érkezéssel. Sorozatgurulások elôre és hátra

Szabadulj a labdától!

26—27.

Futásgyakorlatok különbözô alakzatokban, tárgyak kerülésével stb.

Erôsítô, nyújtó és lazító hatású két- és
négyütemû gimnasztikai gyakorlatok az atlétikai jellegû mozgások elôkészítésére
Szökdelô gyakorlatok

Ugrásgyakorlatok: mélyugrás tornaszerekrôl a magasság fokozatos növelésével

Testnevelési játékok ismétlése labdával

28—30.

Nyitódás-záródás gyakorlása a tanult formákban, valamint kétsoros
oszlopból eltérô távközzel végrehajtva

Egyszerû két- és négyütemû gimnasztikai
gyakorlatok hanyatt- és hasonfekvésben

Futásgyakorlatok: akadályfutások. Labdás gyakorlatok: labdapattogtatás gyakorlása azonos és váltott
kézzel, helyben és járásban, tárgykerüléssel stb.

Csôsz bácsi

31—32.

Futásgyakorlatok feladatokkal
(iram- és irányváltásokkal, eltérô
alakzatokban stb.)

Határozott formájú két- és négyütemû gyakorlatok a már elsajátított testhelyzetek,
kar- és lábtartások, mozgásformák pontosabb kivitelezése és helyes ütemben történô végrehajtására törekvés

Ugrásgyakorlatok: magasugrás elôkészítô és rávezetô gyakorlatai

Egyéni versengések célba dobással (függôleges és vízszintes célra,
valamint távolba dobással)

33—35.

Ütemtartásos menetelés gyakorlása
helyben és tovahaladással. Megállás helybenjárásból két ütemre

Zenés gimnasztika az ismert kéziszerek alkalmazásával

Futásgyakorlatok: gyorsfutások az álló- és guggolórajt gyakorlásával 20—25 méteren. Támasz- és függésgyakorlatok: nehezített körülmények között

Kuglidöntögetô

36—37.

Játékos testfordulatokkal átmenet
egy- és kétsoros vonalból oszlopba
és vissza. Hátra arc! gyakorlása

Egyszerû két- és négyütemû gimnasztikai
gyakorlatok bordásfal használatával

Labdás gyakorlatok: egy- és kétkezes dobások gyakorlása egyénileg falnál, valamint párban

Váltóversenyek természetes mozgásokkal

11—
12.

13—
14.

15—
16.

Gimnasztika

Fõ rész

Játék
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hét

óraszám

Bevezetõ rész

Gimnasztika

Fõ rész

15—
16.

38—40.

Köralakítás egysoros vonalból, oszlopból. A létrehozott köralakzat tágítása, szûkítése

Határozott formájú két- és négyütemû alapgyakorlatok különbözô testhelyzetekben (állásban, ülésben, fekvésben és támaszhelyzetekben guggolótámaszban, mellsô fekvôtámaszban végzett gyakorlatok

Futásgyakorlatok: rajtversenyek csoportos és egyéni
formában. Talajtorna gyakorlatok: tarkóállás hanyattfekvésbôl, valamint mérlegállás kísérlete hajlított és
nyújtott térddel, fészek (hasonfekvésbôl homorítással
bokafogás)

Partizán (csapatkidobó)

17—
18.

41—42.

Futásgyakorlatok akadályok feletti
átfutással, kerüléssel stb. Futások
egy- és kétsoros oszlopban tér- és
távköz tartásával.

Zenés gimnasztika határozott formájú kétés négyütemû gyakorlatok végrehajtásával
– utánzás és ütemezés alapján

Támasz- és függésgyakorlatok: kézállás elôkészítése (rugdalózó kiscsikó) bordásfal elôtt hátsó guggolótámaszból mászás lábbal felfelé (törekvés a megközelítôen függôleges helyzet elérésére

Csere-bere verseny

43—45.

Átmenetek gyakorlása a tanult alakzatok között

Erôsítô, nyújtó és lazító hatású két- és
négyütemû gimnasztikai gyakorlatok a lábizomzat bemelegítésére. Szökdelések zárt
lábbal, oldal- és harántterpeszben, negyedés félfordulatokkal végrehajtva

Futásgyakorlatok: játékos futóiskola feladatokkal
Ugrásgyakorlatok: távolugrás nekifutással, elugrósávból történô erôteljes elrugaszkodással

Labdakergetô

46—47.

Járás- és futásgyakorlatok nehezített körülmények között, akadályok
kerülésével, átlépésével, iram- és
irányváltásokkal, eltérô lépésmóddal stb.

Utánzás alapján két- és négyütemû bemelegítô gyakorlatok zsámoly alkalmazásával

Labdás gyakorlatok: páros labdagyakorlatok járásban és lassú iramú futásban

Kidobó körben

48—50.

Helyben állásból menet indítása,
ütemezett menetelés, menetelésbôl
megállás gyakorlása

Játékos és utánzó kéziszergyakorlatok (pl.
labdával, buzogánnyal, babzsákkal, karikával, tornabottal, kendôvel stb.)

Futásgyakorlatok: nehezített körülmények között
Talajtorna: kézállás elôkészítô és rávezetô gyakorlatai

Fogyasztó csapatban

51—52.

Járásból futásba és futásból járásba való átmenet gyakorlása az
ütemtartás fokozatos felvételével

A megismert kiindulóhelyzetekben (állás,
ülés, fekvés, térdelés stb.) határozott formájú gimnasztikai alapgyakorlatok

Ugrásgyakorlatok: magasugrás elôkészítô és rávezetô gyakorlatai a magasság fokozatos növelésével

Egyéni versenyek dobó-, célzó- és
gurító feladatokkal

53—55.

Nyitódások-záródások ismétlése
egy- és kétsoros vonalban, oszlopban, a feladatok gyors és fegyelmezett végrehajtásával

Célgimnasztika: erôsítô, nyújtó és lazító hatású gyakorlatok az atlétikai jellegû mozgások elôkészítésére

Futásgyakorlatok: játékos akadályversenyek egyénileg és csapatban. Dobásgyakorlatok: dobóterpeszbôl kislabdahajítás a kiindulóhelyzet és a hajító mozdulat fokozatos javításával

Helycsere

56—57.

Futásgyakorlatok iram- és irányváltásokkal, helyben és tovahaladással, különbözô alakzatokban

Határozott formájú gimnasztikai alapgyakorlatok különbözô testhelyzetekben és támaszhelyzetekben

Labdás gyakorlatok: járásban és lassú iramú futásban végzett labdavezetési és labdaadogatási gyakorlatok

Csapatkidobó

19—
20.

21—
22.

23—
24.

Játék

83

hét

óraszám

Bevezetõ rész

23—
24.

58—60.

Köralakzat felvétele egysoros vonalból, oszlopból. Köralakzat szûkítése, tágítása. Menetgyakorlatok és
testfordulatok körben

Helyben végzett zenés gimnasztikai gyakorlatok

Futásgyakorlatok: iramfutások 300—400 méteren
Szökdelôgyakorlatok: játékos ugróiskola nehezített
szabályokkal

Labdaadogató versenyek vonalban,
oszlopban, körben

25—
26.

61—62.

Köralakzat felvétele kétsoros oszlopból szembefordulással és kézfogással. Menetgyakorlatok köralakzatban

Helyváltoztatással végzett egyszerû gimnasztikai formájú gyakorlatok

Talajtorna: a tanult talajtorna elemek ismétlése (gurulások, tarkóállás, fészek, mérlegállás, kézállás), valamint híd hanyattfekvésbôl segítôvel (elsôsorban lányoknak)

Váltóversenyek átfutással

63—65.

Járásgyakorlatok a tanult formákban és módokon (lábujjon, sarkon,
külsô és belsô talpélen, lépéshossz
változtatásával, feladatok végrehajtásával

A megismert kiindulóhelyzetekben egyszerû
két- és négyütemû gimnasztikai alapgyakorlatok kéziszerek alkalmazásával

Futásgyakorlatok: gyorsfutások az álló és guggolórajt gyakorlásával 20—25 méteren. Egyensúlygyakorlatok: járásfeladatok végrehajtása rézsútos padon, valamint felfordított pad merevítôjén

Kidobó játék változatai (körben,
csapatban, egy- és két labdával
stb.)

66—67.

Futásgyakorlatok helyben és helyváltoztatással, nehezített körülmények között

Egyszerû két- és négyütemû gyakorlatok
tornapad felhasználásával

Támasz- és függésgyakorlatok: nehezített körülmények között (pl. rézsútos padon végrehajtva stb.)

Üsd a harmadikat!

68—70.

Ütemezett menetelés segédvonalon
és átlóban, egy- és kétsoros vonalban, oszlopban

Zenés gimnasztika a megismert kéziszerek
alkalmazásával

Futásgyakorlatok: futóiskola feladatokkal. Labdás
gyakorlatok: a tanult labdakezelési gyakorlatok ismétlése egyénileg és párban

Labdás testnevelési játékok ismétlése

71—72.

Nyitódások-záródások gyakorlása
eltérô tér- és távközzel végrehajtva

Gimnasztikai gyakorlatok lassú járásban

Talajgyakorlatok: a tanult talajtorna elemek összefoglaló ismétlése – törekvés a folyamatos, harmonikus
mozgáskivitelezésre

Egyéni versengések átfutással, játékos feladatokkal, társkerüléssel

73—75.

Menetgyakorlatok akadályok kerülésével a tanult alakzatokban (vonalon, körben, átlóban, szlalomozással stb.)

Erôsítô, nyújtó és lazító hatású két- és
négyütemû gimnasztikai gyakorlatok az atlétikai jellegû mozgások elôkészítésére

Futásgyakorlatok: rajtversenyek csoportos és egyéni
formában. Ugrásgyakorlatok: távolugrás nekifutással, elugróságból történô erôteljes elrugaszkodással

Küzdô- és erôfeszítô versengések
(húzd át a párodat, kötélhúzás párbancsapatban)

76—77.

Köralakzat felvétele egysoros vonalból, egy- és kétsoros oszlopból
Köralakzat szûkítése, tágítása
Menetgyakorlatok köralakzatban

Célgimnasztika: kiemelten a váll és a kar
izomzatának erôsítésére, nyújtására és lazítására végzett gyakorlatok

Dobásgyakorlatok: célbadobás kislabdával függôleges és vízszintes célra, a dobótávolság fokozatos növelésével

Váltójátékok kombinált feladatokkal

27—
28.

29—
30.

31—
32.

Gimnasztika

Fõ rész

Játék
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31—
32.

78—80.

Menetgyakorlatok eltérô ütemezésmódokra (pl. számolásra, tapsra,
hangszerek hangjára, zenére stb.)
Menet indítása és megállítása

Gimnasztikai gyakorlatok különbözô testhelyzetekben, kéziszerek használatával

Futásgyakorlatok: iramfutások 300—400 méteren.
Támasz- és függésgyakorlatok: ismétlése

Partizán (csapatkidobó)

33—
34.

81—82.

A tanult alakzatok közötti átmenetek gyors és pontos végrehajtásának gyakorlása

Célgimnasztika: erôsítô, nyújtó és lazító hatású két- és négyütemû alapgyakorlatok az
atlétikai jellegû mozgások elôkészítésére

Játékos versengések: a tanult atlétikai mozgások
anyagából egyéni, sor- és váltóversenyek formájában

Labdakergetô

83—85.

A tanult alakzatok közötti átmenetek gyors és pontos végrehajtásának gyakorlása

Zenés gimnasztika egyszerû két- és négyütemû gyakorlatokkal – utánzás és ütemezés alapján – törekvés az ütemtartó mozgásra

Sorversenyek: a tanult labdás gyakorlatok alkalmazásával és futó feladatokkal

Üsd a harmadikat!

86—87.

A testnevelési óra rendjét biztosító
– helyben és helyváltoztatással
végzett alaki és gimnasztikai
rendgyakorlati elemek ismétlése

Zenés gimnasztikai gyakorlatok labdával

Labdagyakorlatok: ismétlése egyénileg, párban, körben, csapatban (labda adogatásával, hordásával, gurításával, pattogtatásával és vezetésével végzett játékos gyakorlatok)

Sorversenyek feladatokkal, tárgykerülésekkel

88—90.

A testnevelési óra rendjét biztosító
– helyben és helyváltoztatással
végzett alaki és gimnasztikai rendgyakorlati elemek ismétlése

Célgimnasztika: döntôen a lábizomzat erôsítésére, az atlétikai jellegû mozgások elôkészítésére

Akadályversenyek, versengések: futó, ugró és dobó
feladatokkal

A tanult átfutó és fogójátékok ismétlése

91—93.

A testnevelési óra rendjét biztosító
– helyben és helyváltoztatással
végzett alaki és gimnasztikai rendgyakorlati elemek ismétlése

Határozott formájú két- és négyütemû gyakorlatok a már elsajátított testhelyzetek,
kar- és lábtartások, mozgásformák pontosabb kivitelezésével és helyes ütemben történô végrehajtásával

Szintfelmérô és ismétlô órák: a 3. osztály mozgásanyagából – játékos versengések formájában

Labdás testnevelési játékok ismétlése, versenyek

35—
36.

37.

Gimnasztika

Fõ rész

Játék

85

Ének-zene

Készítette: Kaibinger Pál

A tantárgy heti óraszáma: 1,5
Éves óraszám:
56
A tantárgy fôbb
témakörei:
Gyermekdalok, körjátékok
Évszakok dalai (õszi,
téli, tavaszi dalok)
Dalok az állatokról
Dalok a virágokról
Ünnepi dalok (karácsony,
farsang, anyák napja)
Régi stílusú, ereszkedõ dalok
Más népek dalai
Kánonéneklés
Új zenei ismeretek tanulása
Ismétlés, gyakorlás

A témakörökre
szánt idô:
7% 4 óra
21% 12 óra
7% 4 óra
7% 4 óra
29% 15 óra
3% 2 óra
3% 2 óra
3% 2 óra
6% 3 óra
14% 8 óra

Tantárgyi koncentráció
Vizuális kultúra: a zenei élmények, a tanult dalok, a meghallgatott zenék érzelemvilágának különbözõ
technikákkal történõ megjelenítése. Színek
ritmusa, formák ritmusa, a ritmusképzés rajzos formái.
Anyanyelv: a különbözõ kották, a szolmizációs kézjelek
használata, a síkban és térben való tájékozódás fejlõdése segíti az írás-olvasás elemeinek megszilárdítását. A nagy- és finommozgások fejlesztése az írás tanítását segíti. A
zenei hallás fejlesztése, a biztosabb hallás kialakulása támogatja a nyelvi képességek, a
helyesírás, a kiejtés, az olvasás tanulását. A
népdalok szövegei, kifejezései, a szómagyarázatok a szókincsbõvítés fejlõdését segítik.
Matematika: a ritmusok képzése, a ritmusok megszólaltatása hangszerekkel is, az ütemek kialakítása
fejleszti a számolási készség nagyságát és
irányát. A kottaolvasás- és írás segíti az elvont és logikus gondolkodás fejlõdését. A dalok tanulása, gyakorlása, a zenei képességek
fejlesztése segíti a megfigyelési képesség
nagyságának, irányának és tartósságának,

valamint az emlékezet különbözõ formáinak a
fejlõdését.
Testnevelés: a nagy- és finommozgások fejlesztése, a
mozgásos játékok, feladatok, a tánclépések
tanulása segíti a testnevelés munkáját. A ritmushangszerek használata fejleszti a mozgáskoordinációt. A tánclépések tanulása,
gyakorlása, a tanult szabályok betartása erõsíti a szabálytudatot, a közös játékok gyakorlása fejleszti a csoporthoz tartozás élményét,
a csoporton belüli kapcsolatok kialakulását.
Ünnepi szertartások: a dalok csoportosítása, a naptárhoz
igazodó ciklikus rend szerinti tanulása segíti
az ünnepek megismerését, a népszokás fogalmának kialakítását. A köszöntõversek,
dramatikus játékok, szokások bemutatása,
tanulása, nemzeti kulturális értékeink megbecsülésére, hagyományõrzésre tanítanak. A
dalok tanulása jól szolgálja a beszédkészség
fejlesztését és az érzelmi nevelés feladatát is.
A dalos mesék dramatizálása, megjelenítése
kreativitás- és fantáziafejlesztõ hatású.
Követelmények
Fejlõdjön éneklési készségük, daltudásuk, zenei hallásuk.
Szívesen és örömmel énekeljenek, tanuljanak hosszabb
terjedelmû és nagyobb hangkészletû, nehezebb dalokat,
népdalokat. Törekedjenek a kultúrált közös éneklés kialakítására, a pontos, kifejezõ éneklésre, az értelmes szövegkezelésre, a helyes légzés, artikuláció szabályainak betartására. Próbáljanak meg érzelmileg azonosulni a dalok hangulatával. Tudjanak a tanult dalokból közös énekléssel elõadni, válasszanak megfelelõ tempót és hangerõt a dalok
énekléséhez. Ismerjék fel a tanult dalokat jellemzõ motívumaik alapján, szerezzenek újabb ismeretek a kánonéneklés terén.
Vegyenek részt a dalos mesék elõadásában. Fejlõdjön
mozgáskultúrájuk, tanuljanak újabb egyszerû lépéseket a
magyar néptánc alaprétegébõl. Legyenek képesek saját
éneklésük mellett néptánclépések gyakorlására, a tanult lépések összekapcsolására. Fejlõdjön ritmus- és mozgáskészségük, törekedjenek a párral és a társakkal való tánco-

lás szabályainak betartására, fejlõdjön együttmûködési
készségük, szabálytudatuk.
Ismerjék fel a tanult ritmusértékeket jelük és hangzásuk
alapján, törekedjenek a ritmusírás szabályainak betartására. Legyenek képesek a tanult versek, dalok ritmusának
megszólaltatására, a ritmushangszerek helyes használatára. Ismerkedjenek meg a négyes ütem, az egész hang, a
számkotta fogalmával, értékével, jelölésével. Gyakorolják
az ellenritmus és a rákritmus megszólaltatását, különbözõ
feladatokhoz kötve. Az eddigi szolmizációs hangok mellett
tanulják meg a felsõ dó, alsó szó és alsó lá hangok nevét,
jelölését, kézjelét és helyét a hangok rendszerében. Gyakorolják a ritmuskotta, betûskotta, színes kotta, valamint az
ötvonalas kotta írását, olvasását, másolását tanári segítségnyújtás mellett. Ismerkedjenek meg az ötvonalas kotta
használatával úgy, hogy a dó hang helye változik. Próbálgassák a dalok elemzését, a sorok összehasonlítását, a
sorszerkezetének jelölését mértani formákkal, a logikai
készlet elemeivel (csak az azonos és különbözõ sorokat
tartalmazó dalok esetében).
Fejlõdjön zenei hallásuk, hangszínhallásuk, zenei figyelmük iránya és intenzitása. Ismerjék fel a többször hallott
vokális és zenei hangszíneket, kórusok (férfikar, nõi kar,
gyermekkar, vegyes kar) és hangszerek hangját, hangzását (zongora, furulya, hegedû). Törekedjenek a dallam irányának követésére, az ereszkedõ dallam felismerésére.
Legyenek képesek ismereteik megfogalmazására, kifejezésére.
Törekedjenek rövid zenei részletek irányított megfigyelésére, a tanult dalok különbözõ feldolgozásainak meghallgatására, megfigyelési szempontok alapján történõ elemzésére. Törekedjenek a zenehallgatás szabályainak betartására, zenei élményeik kifejezésére szóban, rajzban és mozgással.
Javasolt taneszközök
Tankönyv: Ének-zene az általános iskola 3. osztálya
számára (98501/MT, Nemzeti Tankönyvkiadó)
Egyszerû ritmushangszerek: dob, cintányér, fadob, ütõfa,
háromszög (triangulum), csörgô, saját készítésû
ritmushangszerek
A dalok kíséretéhez: zongora (pianinó), szintetizátor, gitár
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A játékokhoz, feladatokhoz: metallofon, furulya, ritmus- és
dallamkártyák, dallamkirakó, posztótábla-korongok
A zenei hallás fejlesztéséhez: magnó és kazetták, CDlejátszó és lemezek
Módszertani megjegyzések
A tantárgy részterületeinek feladatai (éneklés-daltanulás,
ritmikai és dallami elemek tanulása, zenehallgatás, a zenei
hallás fejlesztése) továbbra is valamennyi tanórán megjelennek. A mozgásos játékok tanulása helyére tánclépések,
egyszerû néptáncelemek tanulása kerül. Új elemként jelentkezik a dalos mesék hallgatása, feldolgozása, amely
sokféle formában (dramatikus, rajzos, hangszeres) kreatív
megoldásokkal történhet. Az eddig tanult zenei ismeretek
gyakorlása mellett új ritmikai- és dallami ismeretek tanítása is jelentkezik. Jelentõs változás a dó hang helyének elmozdulása, a kottaírás-olvasás gyakorlása változó dó helylyel. Fontos feladat marad az éneklés kultúráltságának
emelése, a közös megszólalás fejlesztése, az éneklési
készség fejlesztése. Törekedjünk az oldott, felszabadult,
játékos légkör, az éneklési kedv megõrzésére, fejlesztésére.

Értékelés
Továbbra is szóban értékelünk, folyamatos megfigyelés
alapján, a pozitívumok kiemelésével, sok dicsérettel, biztatással. Szempontjaink lehetnek: a tiszta éneklésre való törekvés; részvétel, aktivitás a dalok éneklésében, a szép
éneklés tanult szabályainak betartása; az értelmes szövegkezelés, a helyes artikuláció; a tanult zenei ismeretek felidézése és alkalmazása; a ritmusérzék, a mozgáskészség,
a zenei hallás fejlõdése; együttmûködés a társakkal és a
tanárral.
A rövidítések értelmezése a tanmenetben
R:
ritmikai elemek tanítása, gyakorlása
D:
dallami elemek tanítása, gyakorlása
É:
éneklés, daltanulás
ZH: zenehallgatás, a zenei hallás fejlesztése
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1—2.

1.

2.

3.

Tananyag
Ismétlés, játékok. Tk 3/1,2,3.
dalok ismétlése Tk 5/13.

I. GYERMEKDALOK, KÖRJÁTÉKOK
Ismétlés Tk 4/5,6,7,8.
Dalismétlés Tk 5/13.
É: új: Hej vára, vára... A körjáték eljátszása is

Fogalmak, tevékenységek

Követelmény

Az eddig tanult ritmikai és dallami
ismeretek felidézése, dalok ismétlése, gyakorlása

Vegyen részt az osztály munkájában, a tanult ismeretek felidézésében

Az eddigi ismeretek gyakorlása, dalok ismétlése
Párválasztó körjáték tanulása

Ismétlés Tk 5/9,10,11.
R: Tk 6/2, dal kísérete osztinató ritmussal
Tk 7/1, ütemek írása

Osztinató ritmus
Kettes ütemek alkotása és megszólaltatása
Párválasztó körjáték tanulása

É: új: Most viszik... A körjáték eljátszása is

3—4.

Vegyen részt az új dal tanulásában, a játék elsajátításában. Törekedjen a szabályok betartására
játék közben
Vegyen részt képességei szerint a dalkíséretes
éneklésben, az ütemek alkotásában

Vegyen részt az új dal tanulásában, eljátszásában

4.

R: Tk 6/1, taps és kopogás
Tk 8/1, ismert dal ritmusának rendezése.
É: Tk 5/12, a tanult hangok neve és kézjele.
É: dalismétlés, körjátékok

Dalfelismerés ritmusról
Ritmuskártyák rendezése
A hangok elhelyezkedése a „hangok házá”-ban

Erõsítse ritmikai ismereteit
Törekedjen a hangok nevének, kézjelének és
helyének felismerésére, gyakorlására

5.

D: dalfelismerés kottákról, betûkotta: Mackó, mackó…, ötvonalas: Elvesztettem…, színes kotta: Bújj, bújj zöld ág…
É: új: Csillag Boris…
Egyszerû tánclépések tanulása a dalhoz

Különbözõ kották olvasása, dalfelismerés kottáról

Vegyen részt képességei szerint a különbözõ
kották olvasásában, a dalok felismerésében

Egylépéses csárdás táncolása a
dalhoz

Törekedjen a tánclépések megtanulására, a
pontos reprodukálásra

A dalszerkezet jelölésének elõkészítése, a logikai készlet formáinak
használatával

Vegyen részt a ritmussorok összeállításában,
azok megszólaltatásában

A mozgáskultúra fejlesztése, nehezebb lépések tanulása, összefûzése

Törekedjen mozgásának fejlesztésére, a tánclépések pontos kivitelezésre

ZH: e dal feldolgozása népi zenekarra
6.

R: ritmusmotívumok tapsolása mértani formák alapján, pl.

=

=

Megszólaltatás hangszerekkel is
É: dalismétlés, a Csillag Boris… gyakorlása
Újabb lépések tanulása a dalhoz

=

Megjegyzés
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5—6.

7.

Tananyag
II. ÉVSZAKOK DALAI: ÔSZI DALOK
R: Tk 9/1, a kettes ütem ismétlése, gyakorlása
É: új: De jó a dió… Tk 9/2,3.
ZH: Tk 9/lap alja, környezetünk hangjai, a madarak
énekének hallgatása

8.

D: Tk 12/1, a tanult kézjelek gyakorlása, felismerése
É: új: Jön a kocsi…. Tk 1,2,3,4, a dal sorainak összehasolítása, jelölése mértani formákkal

ZH: õszi dalok, zenék hallgatása, õszi kép rajzolása

9.

R: kettes ütemek írása, alkotása, megszólaltatása hangszerekkel is
D: éneklés kézjelekrõl, tanári bemutatás alapján
Tk 10/1, ötvonalas kotta olvasása, ismert dal kottáján

É: új: Hervad már a … 11/2,3,4,5, dalritmus, rákritmus,
osztinató ritmus tapsolása. Sorszerkezet elemzés

7—8.

10.

R: õszi vers ritmusának írása, megszólaltatása
D: dallam írása a vershez, kézjelek alapján, tanári bemutatással
É: õszi dalok ismétlése Tk 11/6.

ZH: õszi zenék hallgatása és rajzolás. Tk 11/7.

Fogalmak, tevékenységek

Követelmény

Ütemvonalak pótlása ismerõs dalok
ritmusában
Az új dal ritmusának eltapsolása,
megszólaltatása
Madárhangok utánzása, madárhangok hallgatása

Idézze fel ismereteit a kettes ütemrõl tanultakról

Éneklés kézjelekrõl, az új dal hangkészletének gyakorlása
Beszélgetés az õszi idõjárásról, a
dal tartalma alapján. Sorszerkezet
elemzés
Ôszi kép rajzolása zenehallgatás
mellett

Vegyen részt a kézjelekrõl történõ közös éneklésben
Törekedjen a dal sorainak összehasonlítására, a
dallamok elemzésére, a sorok pontos jelölésére

Ritmuskitaláló, ritmusok alkotása
kettes ütemben

Vegyen részt a ritmusok alkotásában, képességei szerint

Ismert dal kezdõmotívumainak olvasása ötvonalas kottáról, a hangok jelölése betûkkel a kotta alatt.
Dalritmus, rákritmus, osztinató ritmus fogalma

Idézze fel ismereteit az ötvonalas kotta olvasása
terén

Versritmus írása kettes ütemben
A ritmus kiegészítése betûkottára,
kézjelek alapján. A vers eléneklése
a dallammal
Éneklés változó hangerõvel, egyre
hangosabban

Vegyen részt a vers ritmusának kitalálásában, a
betûkotta írásában, éneklésében

Zenehallgatás és rajzolás

Kísérje figyelemmel a madarak énekét, tegyen
különbséget köztük

Szerezzen ismereteket a dalritmus, rákritmus,
osztinató ritmus összehasonlítása terén
Elemezze és jelölje a dal sorait, dallamuk összehasonlításával

Szerezzen ismereteket az éneklés hangerejének
irányításában, a hangerõ megváltoztatásában
Törekedjen a kultúrált éneklés szabályainak betartására

Megjegyzés

91

hét

óraszám

7—8.

11.

Tananyag
III. DALOK AZ ÁLLATOKRÓL
R: éneklés ritmuskísérettel
D: Tk 13/1, az alsó lá hang
É: új: Ágon ugrált a veréb… Tk 13/2,3, éneklés mérõütéssel és változó hangerõvel

12.

R: éneklés ritmuskísérettel
D: Tk 14/1, az alsó szó hang. Tk 14/2
É: új: Hol jártál, báránykám… Tk 14/4, éneklés párbeszédes formában
ZH: a dal feldolgozása

9—10.

13.

R: a négyes ütem, Tk 15/1,2,3.
D: Tk 14/3, az új hangok gyakorlása régebben tanult dalok
felidézésével
É: dalismétlés, éneklés ritmuskísérettel

Mozgásos játékok, tánclépések ismétlése

14.

R: Tk 15/4,5, a négyes ütem gyakorlása
D: Tk 16/1, a felsõ dó hang. Tk 16/2,3a, az új hang gyakorlása
É: dalismétlés ritmuskísérettel
ZH: Tk 17/7, dalos mese tanári bemutatással

Fogalmak, tevékenységek

Követelmény

Az új hang neve, helye, jelölése,
kézjele
Dalkíséret mérõütéssel, éneklés
halk-hangos váltásokkal

Ismerkedjen meg az új hang jellemzõivel,
helyezze el a hangok rendszerében
Törekedjen az éneklés hangerejének tudatos
változtatására

Az új hang neve, helye, kézjele, jelölése
Váltott éneklés

Ismerkedjen meg az új hang jellemzõivel,
helyezze el a tanult hangok rendszerében
Vegyen részt a váltott éneklés formában

A négyes ütem fogalma, értéke,
jelölése
Ütemvonalak pótlása négyes ütemben
Az alsó lá és alsó szó hangok régebben tanult dalokban. Éneklés
szolmizálva
Mozdulatutánzó, menetelés adott
ritmusra, adott formában

Szerezzen ismereteket a négyes ütemrõl

Négyes ütemek kiegészítése, alkotása, megszólaltatása
A felsõ dó hang neve, kézjele,
jelölése, helye. Az új hang a
régebben tanult dalokban
Taps és kopogás
Mese dalbetéttel

Törekedjen ismeretei alkalmazására a négyes
ütemek alkotása, megszólaltatása terén
Gyakorolja az új hang jelölését, éneklését

Gyakorolja az új hangok jelölését, olvasását,
éneklését
Fejlõdjön mozgása, figyelme, együttmûködési
képessége

Kísérje figyelemmel a mesét, vegyen részt a
cselekmény elemzésében, megbeszélésében

Megjegyzés
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9—10.

15.

Tananyag
R: négy ritmuskártya, melyiket hallod? közös megszólaltatás hangszerekkel is
D: Tk 16/3b, a felsõ dó hang gyakorlása

Szilárdítsa meg ismereteit a négyes ütem terén

Vegyen részt a dalok éneklésében, kíséretében

ZH: dalos mese hallgatása tanári bemutatással. Tk 19/5.

Dalritmus, mérõütés, osztinató ritmus
Négyes ütemek írása. Dallamkártyák rendezése. Dallam írása adott
hangkészletbõl
Mese dalbetéttel

R: ritmusok és dalcímek összekötése. Tk 18/1, ütemvonalak pótlása
É: új: Harcsa van a … Tk 18/2,3, hiányos betûkotta kiegészítése
ZH: a múlt órai mese eljátszása

A négyes ütem gyakorlása, hiányzó
ütemvonalak pótlása
Betûkotta, szolmizációs hangok, az
alsó lá
Közös dramatizálás

Legyenek szilárd ismeretei a négyes ütem terén

R: Tk 19/3,4, ismert dal ritmusának kiegészítése, ellenritmus írása

Ritmuskiegészítés, ellenritmus

D: Tk 20/1, betûkotta és dalcímek összekötése

Betûkotta az új hangok gyakorlásával
Szómagyarázat, váltott éneklés,
hiányos betûkotta
Közös dramatizálás

Szerezzen ismereteket az ellenritmusról, hasonlítsa össze az eredeti és a megváltoztatott ritmusokat
Legyenek szilárd ismeretei az új szolmizációs
hangokról

ZH: a múlt órai mese eljátszása

16.

R: dalismétlés ritmuskísérettel. Tk 19/1.
D: négy dallamkártya, melyiket hallod?
Tk 19/2, az alsó lá és szó hangok gyakorlása

17.

18.

Követelmény

Ritmusok felismerése, a négyes
ütem gyakorlása
Az új hang a régebben tanult dalokban
Szómagyarázat, a dal kifejezéseinek értelmezése, a dal ritmusának
leírása
Közös dramatizálás

É: új: Zöld erdõben a tücsök… Tk 17/4,5,6.

11—12.

Fogalmak, tevékenységek

É: új: Elmentem a piacra… Tk 21/2,3,4.
ZH: az eddigi mesék közös dramatizálása

Gyakorolja az új hang jelölését, olvasását, éneklését

Vegyen részt a dalos mese közös eljátszásában, a közös dramatizálásban

Erõsítse ismereteit a négyes ütemrõl. Vegyen
részt a dallam írásában, a dallamalkotásban
Kísérje figyelemmel a mese bemutatását, vegyen részt a mese elemzésében

Erõsítse ismereteit az új szolmizációs hangokról
Vegyen részt aktívan a közös dramatizálásban,
játékban

Vegyen részt képességei szerint kreatívan a
közös játékban

Megjegyzés
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13—14.

19.

Tananyag
R: éneklés ritmuskísérettel
D: Tk 20/2 és 21/5, színes kotta írása, dalfelismerés hiányos betûkottáról
É: dalismétlés
ZH: új dalos mese meghallgatása. Tk 21/6.

20.

IV. TÉLI ÜNNEPEK
R: Tk 22/1,2, versritmus írása, megszólaltatása

Követelmény

Dalritmus, ellenritmus. Színes kotta
„Egérrágta” kotta kiegészítése

Erõsítse ismereteit a dalok kísérete terén. Idézze fel a színes kotta használatáról tanultakat
Vegyen részt aktívan a hiányos kotta kiegészítésében, a dalok felismerésében

Mese dalbetéttel

Vegyen részt aktívan a téli vers ritmusának leírásában, megszólaltatásában

É: új: Suttog a fenyves… Tk 23/3,4,5, a dal ritmusának és
dallamának elemzése
ZH: a múlt órai mese közös eljátszása

Versritmus, a fél értékû hang gyakorlása
Betûkotta, színes kotta, ötvonalas
kotta
Ütemek jelölése, a hangkészlet
megállapítása
Közös dramatizálás

R: Tk 23/6, kettes ütemek írása, megszólaltatása

Ritmusdominó

D: Tk 23/7, éneklés kézjelekrõl
É: új: A zöld fenyõfán… Tk 24/ lap alja is

Dalfelismerés kézjelekrõl, éneklés
szolmizálva. Kétféle szöveg összehasonlítása

Szerezzen ismereteket a ritmusdominóról, törekedjen a szabály betartására
Erõsítse ismereteit az új szolmizációs hangokról

D: Mikulás dalok ismétlése különbözõ kották alapján

21.

Fogalmak, tevékenységek

Kísérje figyelemmel meghatározott szempontok
szerint a hangokat, zenéket

ZH: téli hangok, téli zenék

15—16.

22.

R: Tk 24/1, versritmus
D: Tk 25/1, dalismétlés
É: új: A hajnali harangszónak… Tk 25/2,3, éneklés osztinatóval
ZH: téli zenék

23.

R: ritmusjátékok, dalok kísérete különbözõ módon
É: karácsonyi dalok ismétlése, éneklése
ZH: karácsonyi zenék hallgatása, rajzolás, színezés zenehallgatás mellett

24.

Karácsonyi óra

Szerezzen ismereteket a dal hangkészletének
megállapításában
Vegyen részt képességeihez mérten kreatívan a
közös játékban

Versritmus, a fél értékû hang gyakorlásával
Dalfelismerés betûkottáról, kézjelekrõl
Ritmusosztinató megszólaltatása
hangszerekkel is

Dalritmus, ellenritmus, osztinató,
mérõütés
Zenehallgatás és rajzolás, színezés

Vegyen részt aktívan a téli vers leírásában,
megszólaltatásában
Törekedjen a dalok felismerésére, megszólaltatására
Vegyen részt képességei szerint az osztinatós
éneklésben

Megjegyzés
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17—18.

25.

Tananyag
R: Tk 26/1, köszöntõvers ritmusa
D: dallamkiegészítés, az új hangok használatával
É: dalismétlés hangszerekkel
ZH: az eddigi mesék közös eljátszása, rajozása

26.

27.

V. ÉVSZAKOK DALAI: TÉLI DALOK
R: négy ritmuskártya, melyiket hallod, rakd össze õket

Fogalmak, tevékenységek
Versritmus, háromsoros vers, a 3.
sora rövidebb
Dallamdominó valamennyi tanult
hang használatával

Vegyen részt aktívan a vers ritmikus megszólaltatásában, elemzésében
Szerezzen ismereteket a dallamdominókról, törekedjen a szabályok betartására

Közös dramatizálás, rajzolás, ábrázolás

Vegyen részt kreatívan a közös játékban, ábrázolásban

Ismert dal sorai ritmuskártyákon

Vegyen részt aktívan a ritmusösszerakó játékban
Idézze fel a betûkottáról tanult ismereteit
Szerezzen ismereteket a számkottáról, a dó = 1,
a ré = 2, a mi = 3.

D: éneklés betûkottáról
É: új: Tekereg a szél… Tk 26/2,3,4, éneklés számkottáról is

Betûkotta a tanult hangokkal
Számkotta, az új dal dallama betû-,
és számkottán is

R: ritmustapsolás fokozatosan emlékezetbõl
D: négy dallamkártya, rakd össze õket

Ritmusmemória játék
Betûkotta, ismert dal sorai dallamkártyákon
Betûkotta és számkotta

Tk 27/1, ismert dallam számkottára írva
É: új: Szegénylegény… Tk 27/3,4,5.

Követelmény

Szómagyarázat, a dal hangulata,
osztinató kíséret a dalhoz

Fejlõdjön figyelme, emlékezete

Erõsítse ismereteit a számkottáról tanultak terén
Vegyen részt a dal tartalmi, hangulati elemzésében, a ritmuskíséretes éneklésben

Zh: e dal feldolgozása, Bartók: Gyermekeknek I/3.
19—20.

28.

R: hiányzó ritmusértékek pótlása, majd tapsolás fokozatosan emlékezetbõl
D: Tk 27/2, számkotta és betûkotta. Tk 28/1.

Négyes ütem, ütemvonalak pótlása,
ritmusmemória játék
Számkotta átírása betûkottára

Fejlõdjön figyelme, erõsödjön emlékezetének
nagysága, iránya
Erõsítse meg ismereteit a számkottáról tanultak
terén

É: új: Jön a tavasz…

29.

VI. FARSANGI DALOK
R: éneklés ritmuskísérettel
D: Tk 29/ 1,2a,b, az eddig tanult hangok rendszerezése,
gyakorlása
É: új: Cickom, cickom… Tánclépések is a dalhoz
Zh: e dal feldolgozása, Bartók: Gyermekeknek I/5.

Mérõütés, dalritmus, osztinató ritmus
Hanglétra, kézjelek, szolmizációs
hangok
Egyszerû tánclépések, mozdulatok
a dalhoz
Zenehallgatás irányított figyelemmel

Idézze fel, és rendszerezze eddig tanult ismereteit a hangok rendszerérõl
Vegyen részt a tánclépések, mozdulatok gyakorlásában, kivitelezésében
Kísérje figyelemmel meghatározott szempontok
alapján a zenét
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19—20.

30.

Tananyag

Fogalmak, tevékenységek

Követelmény

R: ritmusvisszhang, dalok ritmusa taps és kopogással

Ritmusvisszhang, taps és kopogás

D: Tk 29/2c,3,4, a hangok rendszerezése

Szolmizációs hangok, kézjelek, totó- játék a hangokról

É: új: A part alatt… Tk 31/2,3,4,5, lépések, mozdulatok a
dalhoz

Szómagyarázat, dalritmus, osztinató ritmus. A dal megjelenítése mozdulatokkal is

Vegyen részt a ritmussor differenciált megszólaltatásában
Erõsítse meg ismereteit a szolmizációs hangok
terén. Törekedjen a totó-játék szabályainak betartására
Vegyen részt a dal mozdulatokkal kísért elõadásában

Zh: E dal feldolgozása
21—22.

31.

R: Tk 30/ a lap teteje, négy kártya, melyiket hallod?

D: éneklés különbözõ kottákról, betû-, szám-, és ötvonalas
kotta
É: dalismétlés tánclépésekkel, mozdulatokkal. Tk 31/6,7,
rajzolás
32.

R: Tk 32/1, farsangi vers ritmusa, soronként váltott megszólaltatás
D: dalfelismerés különbözõ kották alapján
É: új: Elszaladt a kemence… Tk 32/2, a dal szövegének
elemzése. Tánclépések a dalhoz

33.

D: Tk 33/1,2a, kottaolvasás, a dó helye változik

É: új: Széles az én kedvem ma… Tánclépések a dalhoz
Zh: e dal feldolgozása
23—24.

34.

D: Tk 33/2b, 34/1a, ötvonalas kotta olvasása, a dó helye
változik
É: farsangi dalok ismétlése, tánclépések, mozdulatok improvizatív jelleggel
Zh: farsangi zenék hallgatása, farsangi kép rajzolása

Ritmusok felismerése, az írott és a
hallott forma összekapcsolása, jelölése
Betûkotta, számkotta, ötvonalas
kotta
Dramatizálás mozdulatokkal, a dal
szereplõinek lerajzolása

Erõsödjön figyelme, logikus gondolkodása

Versritmus, soronként más hangszerrel megszólaltatva
Betûkotta, számkotta, színes kotta,
ritmuskotta
Szómagyarázat
Közös tánc

Vegyen részt figyelemmel a hangszeres megszólaltatásban
Rendszerezze ismereteit a különbözõ kották
használatáról
Vegyen részt a dal tartalmi, hangulati elemzésében, a közös táncban

Ötvonalas kotta olvasása, a dó változó helyével (elsõ vonalköz, elsõ
vonal alatt)
Szómagyarázat, közös tánc

Ismerkedjen meg az ötvonalas kotta használatával úgy, hogy a dó helye már nincs rögzítve az
elsõ vonalon

Ötvonalas kotta olvasása, a dó változó helyével
Dalismétlés, mozgások improvizatív
jelleggel
Zenehallgatás, rajzolás, farsangi
szokások

Erõsítse meg ismereteit az ötvonalas kotta
használatáról
Vegyen részt képességeihez mérten figyelemmel, kreatív jelleggel a dalok mozgásos megjelenítésében, ábrázolásában, a rajzolásban

Rendszerezze ismereteit a különbözõ kották
használatáról
Vegyen részt a dalok mozdulatokkal kísért elõadásában, a rajzolásban
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23—24.

35.

36.

Tananyag

Táncszavak, kiáltások
Ötvonalas kotta olvasása

É: új: Hopp Juliska… Tk 35/2,3, a dal szövegének elemzése, tánclépések a dalhoz

Szómagyarázat, versszakonként
változó tánclépések a dalhoz

D: Tk 35/4,5, farsangi dalok ismétlése, rendszerezése

Dalfelismerés kottáról, szöveg és
dallam összekötése, csoportosítása
Az ütempár fogalma, osztinatós kíséret váltott megszólaltatása, taps
és kopogás
Zenehallgatás irányított figyelemmel

Rendszerezze a farsangi dalokról tanultakat,
idézze fel a dalokat
Ismerkedjen meg az ütempár fogalmával

Idézze fel ismereteit az ütemfajtákról tanultak
terén

D: dalfelismerés betûkottáról
É: új: Sándor napján… Tk 39/2,3,4,5, a dal sorainak összehasonlítása dallamuk alapján
Zh: megemlékezés március 15.-érõl, Tk 39/lap alja

Kettes ütem, négyes ütem, az ütemek csoportosítása
Betûkotta
Sorszerkezet jelölése a logikai
készlet elemeivel
Nemzeti ünnep

R: ritmusjátékok, ritmushangszerek használata
D: Tk 42/1, dallam kiegészítése adott szempontok szerint
Tk 39/6, betûkotta átírása ötvonalasba

Ritmusvisszhang, memóriajáték
Dallamdominó. Betûkotta, ötvonalas kotta

Fejlõdjön figyelme, emlékezete
Erõsítse meg tanult ismereteit a dallamdominó
szabályairól. Alkalmazza az ötvonalas kotta
használatáról tanultakat

É: tavaszi dalok ismétlése

Dalismétlés

R: ritmusjátékok, ritmushangszerek használata. Tk 37/1,
taps és kopogás

Rák- és ellenritmus, ritmuskánon
Két dal ritmusa egyszerre, differenciált megszólaltatással, taps és kopogás
Dallamosztinató, dudabasszus

Zh: Farsangi népszokások dallamai, vénlánycsúfolók

37.

38.

39.

Követelmény

R: Tk 35/6, farsangi kiáltások ritmizálása
D: Tk 34/1b, ötvonalas kotta olvasása

É: új: Elmúlott a rövid farsang… Tk 36/2,3, a dal ritmusának elemzése, osztinatós kíséret a dalhoz

25—26.

Fogalmak, tevékenységek

VII. ÉVSZAKOK DALAI: TAVASZI DALOK
R: Tk 36/1, kettes és négyes ütemek csoportosítása

É: új: Szélrõl legeljetek… Tk 37/2,3,4, ritmus- és dallamosztinató a dalhoz
Tánclépések a dalhoz

Közös tánc

Erõsítse meg ismereteit az ötvonalas kotta olvasásáról, törekedjen nagyobb fokú önállóságra a
kottahasználat terén
Törekedjen a változó lépések pontos megjelenítésére

Kísérje figyelemmel meghatározott szempontok
szerint a farsangi dalokat, zenéket

Vegyen részt a dal sorainak elemzésében,
összehasonlításában, jelölésében
Idézze fel ismereteit a nemzeti ünneprõl

Használja fel a ritmuskíséretekrõl tanult ismereteit. Vegyen részt figyelemmel a ritmusok megszólaltatásában, próbáljon meg eligazodni a
szólamok között
Szerezzen ismereteket a dallami osztinatóról
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27—28.

40.

Tananyag
R: Tk 42/2, vers ritmusa
D: Tk 42/3, dallam kiegészítése ritmussal

42.

Vegyen részt figyelemmel a vers ritmusának
elemzésében, leírásában. Szerezzen elemi ismereteket a kottáról történõ daltanulásról

VIII. RÉGI STÍLUSÚ, ERESZKEDÔ DALOK
R: Tk 40/1, ritmusjáték, hangszerekkel is

Ritmusok körbeadása

D: dallamok rajza, emelkedõ és ereszkedõ dallamok

Dallamvonal, dallamrajz

É: új: Volt nekem egy… Tk 40/2,3, a dallam irányának megfigyelése
Zh: e dal feldolgozása. Tánclépések a dalhoz

Ereszkedõ dallam, váltott éneklés

Vegyen részt aktívan a játékban, törekedjen a
szabály betartására
Figyelje meg a dallamok irányát, jelölje azokat
rajzzal, vonallal
Ismerkedjen meg az ereszkedõ dallam fogalmával, ismerje fel hangzás alapján is
Vegyen részt a közös táncban

R: 41/1, ritmusjáték, hangszerekkel is

Ismert dal ritmusának írása, kiegészítése
Ötvonalas kotta olvasása, a hangok
jelölése
Szómagyarázat, dallamvonal, dallamrajz. Váltott éneklés, hangszerkíséretes éneklés
Közös tánc, improvizatív elemekkel

D: 40/4, ötvonalas kotta olvasása
É: új: Hála Isten makk… Tk 41/2,3, az ismeretlen kifejezések megbeszélése, a dallam irányának megfigyelése
Zh: tánclépések a dalhoz, egyéni ötletekkel is

29—30.

43.

Követelmény

Kanásztánc-ritmusú vers
Dallamhoz ritmus írása az ötvonalas kottába
Daltanulás kotta alapján
Tojásfestés, locsolkodás
Tojások rajzának színezése

É: új: Megismerni a kanászt…
Zh: húsvéti dalok, népszokások. Tk 42/5, színezés

41.

Fogalmak, tevékenységek

R: Tapsolj a jeleknek megfelelõen!

=

Zenehallgatás irányított figyelemmel
Közös tánc

Idézze fel ismereteit a húsvéti népszokásokról

Idézze fel ismereteit az ötvonalas kottáról, változó dó-hellyel
Ismerje fel az ereszkedõ dallamokat hangzásuk
alapján
Képességeihez mérten vegyen részt a közös
táncban

Ritmussorok rendezése, megszólaltatása, a logikai készlet elemeinek
felhasználásával

Fejlõdjön logikus és elvont gondolkodása, használja fel eddig tanult ismereteit

Ötvonalas kotta írása, ismert dal
kottája

Fejlõdjön ismerete a kottahasználat terén

Közös rajzolás zenehallgatás mellett

Vegyen részt aktívan a közös elemzésben, rajzolásban

=
D: Tk 41/4, ötvonalas kotta olvasása, írása
É: dalismétlés hangszerekkel is
Zh: tavaszi hangok, zenék, tavaszi kép rajzolása
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29—30.

44.

Tananyag
IX. ANYÁK NAPJA
R: ritmusjátékok, gyakorlatok, hangszeres feladatok
D: Tk 47/1, dalismétlés kották alapján
É: új: Serkenj fel…
Zh: e dal Kodály gyermekkari feldolgozásában

31—32.

Követelmény

Ritmusok pótlása, rák- és ellenritmus, osztinató ritmus
Betûkotta

Fejlõdjön ritmusérzéke, figyelme, memóriája

Zenehallgatás irányított figyelemmel

Figyelje meg a gyermekkar hangzását, a mû
szerkezetét

Használja fel alkotó módon eddig tanult ismereteit a betûkottáról tanultakat

45.

D: dalismétlés kották alapján. Kották és dalcímek összekötése
É: anyák napi dalok ismétlése, dalcsokor összeállítása
Zh: anyák napi dalok, zenék

Betûkotta, számkotta, színes kotta,
ötvonalas kotta
Dalcsokor, ünnepi mûsor
Közös zenehallgatás

Használja fel alkotó módon a különbözõ kottákról tanult ismereteit
Vegyen részt az ünnepi mûsor összeállításában

46.

R: Tk 48/2,3, anyák napi vers ritmusa, megszólaltatása
hangszerekkel is
D: Tk 48/4, versritmus és dallam összekapcsolása
É: ünnepi mûsor anyák napjára
Zh: anyák napi zenék, rajzolás és zenehallgatás

Versritmus, differenciált megszólaltatással
Betûkotta és ritmuskotta
Közös éneklés
Közös rajzolás és zenehallgatás

Vegyen részt aktívan a közös megszólaltatásban, elemzésben
Használja fel alkotóan tanult ismereteit

X. DALOK A VIRÁGOKRÓL
R: ritmusjátékok, hangszerek használata

Ritmusdominó, hangszerekkel is

Vegyen részt aktívan a közös megszólaltatásban, feladatmegoldásban

D: Tk 43/1, ismert dal betûkottán

Betûkotta

É: új: Kinyilt a rózsa… Tk 43/2,3, a dal ritmusa, és ötvonalas kottán a dal kezdõmotívuma

Éneklés ritmusnévvel, ötvonalas
kotta olvasása

Használja fel alkotó módon tanult ismereteit

R: Tk 44/1, ismert dal ritmusa, dalfelismerés

Differenciált ritmusmegszólaltatás:
tapsolás-kopogás-dobbantás. Dalfelismerés ritmusról

Törekedjen a pontos megszólaltatásra, a dal
felismerésére

Szómagyarázat, dalritmus, ritmusosztinató

Vegyen részt aktívan a dal közös elemzésében,
kíséretében

47.

48.

D: Éneklés szolmizálva
É: új: Kõsziklán felfutó… Tk 44/2,3, a dal szövegének, tartalmának elemzése, ritmuskíséret a dalhoz
33—34.

Fogalmak, tevékenységek

49.

R: dalfelismerés ritmus alapján
D: Tk 45/1, kották és dalszimbólumok
É: új: Két szál… Tk 45/2,3, dramatikus éneklés, ritmuskíséret a dalhoz

Ritmuskotta, dalfelismerés
Betûkotta, ötvonalas kotta, dalok
szimbólumai, képei
Éneklés szereposztással, ritmusosztinató

Vegyen részt aktívan a közös rajzolásban

Használja fel ismereteit alkotó módon
Vegyen részt aktívan a közös éneklésben, dalkíséretben
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33—34.

50.

Tananyag
R: Tk 46/1, virágos vers ritmusának jelölése
D: Tk 46/2, kották és dalcímek összekötése
É: dalismétlés
Zh: „virágos” zenék és Tk 46/3, színezés

51.

XI. MÁS NÉPEK DALAI
R: dalfelismerés ritmus alapján
D: Tk 49/1, dalfelismerés kották alapján
É: új: Béka a fa tövén… Tk 49/2,3, ritmuskíséret és a dal
ritmusának elemzése

35—36.

52.

R: Tk 1,2,3, hiányos ritmusok pótlása, ritmuskiegészítés

54.

37.

55.

Követelmény

Versritmus, háromsoros szerkezet
Betûkotta ötvonalas rendszerre helyezve

Törekedjen pontos jelölésre és megszólaltatásra
Használja fel ismereteit alkotó módon

Közös zenehallgatás és virágok
színezése

Vegyen részt aktívan a közös munkában, színezésben

Dalritmus
Betûkotta, és betûkotta ötvonalas
rendszerre helyezve
Osztott osztinató, ritmuskártyák
színezése

Törekedjen pontos megszólaltatásra a soronként változó osztinató esetében

Versritmus, ütemvonalak és záróvonalak pótlása, ismert dal ritmusának kiegészítése
Színes kotta, számkotta

Fejlõdjön figyelme, zenei hallása, zenei memoriája

Idézze fel ismereteit a kánonéneklésrõl, törekedjen a szabályok betartására

É: új: Még azt mondják…

Differenciált megszólaltatás, megosztott figyelem, egyszerû kétszólamúság ismert dalok ritmusával
Kánonéneklés

D: Tk 52/5,6,7, kották olvasása, éneklése, dalok felismerése
É: a kánonéneklés gyakorlása

Kézjelek, szolmizáció, betûkotta,
ötvonalas kotta írása és olvasása
Kánonéneklés

D: kották és dalcímek
É: dalismétlés

53.

Fogalmak, tevékenységek

XII. KÁNONÉNEKLÉS
R: Tk 51/4, két dal ritmusa egyszerre szól. Tk 50/a lap teteje, taps és kopogás

XIII. ÉV VÉGI ISMÉTLÉS, GYAKORLÁS
R: ritmusjátékok, gyakorlás
D: Tk 53/1,2,3, mit tanultunk ebben az évben?
É: dalok ismétlése Tk 53/4.
Ismétlés, játékok

Vegyen részt aktívan a közös kánonéneklésben

Vegyen részt a kánon megszólaltatásában, képességei szerint

Fejlõdjön éneklési készsége, szívesen és örömmel énekeljen. Törekedjen a tiszta éneklésre, a
tanult szabályok betartására éneklés közben
Ismerje fel a tanult dalokat, ritmusokat. Erõsítse
ismereteit a kották használata terén. Törekedjen
a zenehallgatás szabályainak betartására. Fejlõdjön figyelme, memóriája, zenei hallása
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Vizuális kultúra és rajz

Készítette: Roth Pál Géza

A tantárgy heti óraszáma: 1
Éves óraszám:
37
A tantárgy fôbb témakörei
Vizuális nyelv
Kifejezés és képzõmûvészet
Vizuális kommunikáció
Tárgy- és környezetkultúra
Tantárgyi koncentráció
Életvitel és gyakorlati ismeretek
Matematika
Követelmények
Téri és nagyságrelációk biztosabb kezelése. Egyszerû síkés térformák sík és plasztikus leképezése segítséggel.
Törzs, fej, végtagok differenciált megjelenése az embersémában.

Javasolt taneszközök
ceruza
filctoll
építõkockák
dobozok
tempera
agyag
gyurma
só, liszt, tészta
színes papírok
textil
termések
levelek
mûanyag fóliák
hullámpapír
drapériák
reprodukciók
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Módszertani megjegyzések
A tanmenet több órán átívelõ feladatsorokban dolgozza fel
a tantervi tartalmakat.
Értékelés
Az értékelés elsõsorban a korrektúra során, a megjelenõ
teljesítményre rögtön reagálva történjen.
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1.

1.

Tananyag, tevékenység

Fogalmak

Technikai szervezés
Ismétlés: feltérképezés

folt

Készségfejlesztés

Technika, eszköz

ceruza, kréta, festék

2.

2.

Kételemû ritmusszekvenciák megfigyelése
és utánzása

változás, váltakozás, ismétlõdés

vizuális gondolkodás

dobozok, építõkockák

3.

3.

Egyszerû, lineáris ritmusok képzése, termésekkel, kavicsokkal

ritmus

vizuális gondolkodás
finommotorika

gesztenye, dió, makk,
toboz, kavics

4.

4.

Ritmusképzés síklapokkal, papírcsíkokkal

l. 3. óra

színes papírlapok, papírcsíkok

5.

5.

Szövés papírcsíkokkal

szövés

figyelem
finommotorika

papírcsíkok, ragasztó

6.

6.

Szövés madzagszövõn: sima vászonszövés

madzagszövõ

figyelem
mozgáskoordináció

madzagszövõ, fonal

7.

7.

Szövés madzagszövõn: csíkozott minta
Narancs és lila szín megismerése

narancssárga, lila

l. 6. óra
színdifferenciálás

madzagszövõ, fonalak

8.

8.

Többszínû zsinórok sodrása

fonal, sodrás, zsinór

finommotorika
figyelem

színes fonalak

9.

9.

Hármas fonás három színnel

fonás

téri relációk fejlesztése
finommotorika

színes fonalak

10.

10.

Négyes fonás bemutatása

l. 9. óra

színes fonalak

11.

11.

Sodrás, fonás gyakorlása, különbözõ vastagságú fonalakkal

l. 9. óra

különbözõ vastagságú
színes fonalak

12.

12.

Szövött, font használati tárgyak bemutatása
-– funkciójuk

használati tárgy
hasznosság
használhatóság

vizuális gondolkodás

fotók, videofelvételek,
tárgyak

13.

13.

Karácsonyi népszokásaink megismerése,
reprodukálása

Betlehemezés

ismeretbõvítés
emlékezetfejlesztés
kifejezés

videofelvételek, fényképek
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14.

14.

A karácsonyi történet mûvészeti ábrázolása
– mûalkotások szemlélete

festmény, szobor, oltár, betlehem

ismeretbõvítés
érzelem kifejezés – metakommunikáció

albumok, poszterek,
egyéb reprodukciók

15.

15.

Arcséma (befoglaló forma, szemek, orr száj
stb. helye, alakja)

az arc részei

analízis, szintézis
formaazonosítás

applikáció

16.

16.

Arcfestés és maszkok bemutatása

maszk
arcfestés – testfestés

ismeretbõvítés

reprodukciók, fényképek

17.

17.

Arcséma maszkká alakítása festéssel, vágással

kifejezés

karton arcséma
festés

18.

18.

Kasírozás technikájának megismerése –
domború felület kasírozása

emlékezetfejlesztés
mozgáskoordináció

kasírozás (újságpapír,
keményítõs ragasztó,
domború tárgy)

19.

19.

Plasztikus maszk készítése festéssel, vágással domború, kasírozott papírfelületbõl

kifejezés

kasírozás, festés

20.

20.

Ágak vizsgálata, árnyékuk körberajzolása

arány, irány, elágazás

analízis, szintézis
konstrukció

krétarajz
ágak, írásvetítõ

21.

21.

Terménybábok, rongybábok alakítása elágazó ágakra mint vázra

termésbáb, rongybáb
testrészek nevei

konstrukció
képzetdifferenciálás

termény- és rongybábkészítés (ágak, csuhéj,
levelek, termések, textilmaradék)

22.

22.

Bábkészítés, jelenetek beállítása

történet, szereplõ, jelenet

kifejezés, konstrukció

l. 21. óra

23.

23.

Pálcás bábok készítése dramatikus játék –
jellemzés alkattal, ruhával

pálcás báb
jellemzés
alkat

mozgáskoordináció
kifejezés
kommunikáció

pálcás báb (tiplifa, hurkapálca, termések, textilek stb.)

24.

24.

Különbözõ kultúrák bábmûvészetének bemutatása

kifejezés
kommunikáció

videofelvételek, fényképek

25.

25.

Emberi mozdulatok és mozgások megfigyelése fotókon és képzõmûvészeti alkotásokon

analízis
figyelem
kommunikáció

fényképek, reprodukciók, albumok

kasírozás

tartás
mozdulat
mozgás
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26.

26.

Emberséma alakítása gyurmából vagy
agyagból

gyurma, agyag, forma,
arány

szintézis, konstrukció
képzetdifferenciálás

mintázás

27.

27.

Egyszerû mozdulatok plasztikai megjelenítése

forma, arány, irány

képzetdifferenciálás
kifejezés, kommunikáció

mintázás

28.

28.

Többalakos jelenetek plasztikai kivitelezése
csoportmunkával

kifejezés
kommunikáció

mintázás

29.

29.

Mozgó alakok képeinek kigyûjtése, kivágása újságokból

forma körvonala

differenciálás
finommmotorika

vágás ollóval
újságok

30.

30.

Montázs: jelenet alakítása mozgó alakok kivágott képeibõl

montázs
jelenet

kifejezés
finommotorika

montázs
újságkivágások, ragasztó

31.

31.

Történetek ábrázolása montázzsal kivitelezett képsorozattal

történet
jelenetsor
képsor

kifejezés
idõérzék
folyamatelemzés
kommunikáció

montázs–kollázs

32.

32.

Újságból kivágott alakok felhasználása sablonfestésnél

sablon
sablonfestés

absztrakció
redukció

sablonfestés
újságkivágás, indigópapír, mûanyagfólia, fedõfesték

33.

33.

Sablonfestés, festékszórás alkalmazása
alakos piktogrammoknál

festékszórás
képjel – piktogramm

redukció
kifejezés

sablonfestés
festékszórás

34.

34.

Jelvények készítése sablonfestéssel

jelvény

l. 33. óra

sablonfestés

35.

35.

Testen, ruházaton viselt jelek, jelvények
bemutatása különbözõ kultúrákban

ismeretbõvítés
Kommunikáció

fényképek

36.

36.

A tanév során használt anyagok és
eszközök karbantartása, rendezése

komfort- és higiéniai szükségletek fejlesztése

edények, tisztítószerek

37.

37.

Az év munkáinak válogatása
Kiállítás

differenciálódás, értékelés, kommunikáció

az év folyamán alkotott
munkák

az év folyamán tanult fogalmak
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