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Iskolánkban a természettudományos műveltséget nagyon fontosnak tartjuk, hiszen
tanulóinknak mély, átfogó ismeretekre van szükségük a természet folyamatairól,
összefüggéseiről, hogy ezen keresztül megértsék az emberi test működését.
 
A természetismeret tárgyat a 6. osztályban bevezetett biológia, földrajz, fizika tantárgyak
előkészítőjeként a kerettantervi ajánlásoktól (51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet) kicsit
eltérve 5. osztályban tanítjuk heti 3 órában. Mivel a biológia és földrajz a tantárgyi
bevezetőkben vázolt okok miatt magasabb óraszámot kap, ezért a természetismeret bizonyos
témáit átcsoportosítottuk képzési rendszerünknek megfelelően. (Az állandóság és változás,
anyag és közeg, kölcsönhatások és energia témaköröket a fizika tantárgy keretiben tanítjuk. A
Föld és a világegyetem, alföldi tájakon, hegyvidékek és dombvidékek témaköröket pedig a
földrajzhoz csatoltuk.)
 
A továbbiakban a kerettantervi ajánlás tartalmi és formai megoldásaihoz alkalmazkodtunk.
 
A tantárgy legfőbb célja a tanulók természet iránti érdeklődésének fenntartása. Olyan
gyerekek nevelése, akik nyitottak a világra, felismerik a problémákat, keresik a jelenségek
okait, következtetéseket tudnak levonni a tapasztalt tényekből, képesek kérdéseket
megfogalmazni, és életkoruknak megfelelő válaszokat találnak a felvetődött kérdésekre. Ez a
gondolkodásmód segít eligazodni a természeti és társadalmi környezetben, egyben kitágítja a
világ megismerésének lehetőségét, a mindennapokban jól hasznosítható tudás megszerzését
szolgálja. A korábban megszerzett ismeretekre és készségekre épülve fejleszti a természeti
jelenségek megfigyelésének a képességét, fölkelti a megfigyelt jelenségek magyarázata iránti
igényt, előkészíti a természettudományos megismerés módszereinek alkalmazását, és
megalapozza a 6. évfolyamtól induló természettudományos tárgyak: a biológia-egészségtan, a
fizika és a kémia, valamint a földrajz tanulását.
 
A természetismeret tantárgy a 10–11 éves tanulók holisztikus világképéhez illeszkedve – a
lehetőségekhez mérten – egységben mutatja meg az élő és élettelen világ jelenségeit,
folyamatait, kölcsönhatásait. A megismerés során az elsődlegesen tapasztalati úton szerzett
elemi ismeretekre építve fokozatosan fejlődik a diákok természettudományos fogalmi
rendszere, alakulnak absztrakciós szintű ismereteik. A természetben, illetve a tanulók
közvetlen környezetében megfigyelhető, tapasztalható jelenségek, folyamatok elemzése,
kísérleti modellezése, az oksági összefüggések feltárása során formálódik a diákok
természettudományos szemlélete.
A tantárgy óraszámai:
 
5. osztály természetismeret heti 3 óra
 
 



5. osztály természetismeret heti 3 óra
 
 
Természetismeret 5. osztály heti 3 óra
 
Témakörök vázlata
 
1. Élet a kertben - ősz 10 óra
2. Tájékozódás a térképen 10 óra
3. Időjárás és éghajlat elemei   8 óra
4. Változó földfelszín 15 óra
5. Állatok a házban és a ház körül 10 óra
6. Tavasz a kertben 10 óra
7. Vizek, vízpartok 11 óra
8. Az erdő életközössége 10 óra
Fennmaradó óraszám:

Témazáró dolgozatok   8 óra
Projekt, kiselőadások   6 óra
Kísérletek, megfigyelések   4 óra
Programok külső helyszíneken:   2 óra
Év végi ismétlés   6 óra

Tematikai egység/
Fejlesztési cél Élet a kertben Órakeret

12 óra

Előzetes tudás A növény testének részei, fás és lágy szár, életjelenségek.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési

céljai

A szerkezet és a működés összefüggéseinek felismerése a virágos
növények testfelépítésén keresztül.
A zöldség- és gyümölcsfélék szerepe az egészséges táplálkozásban,
fogyasztásuk egészségvédelmi szabályainak megismerése.
A növények környezeti igénye – termesztése, valamint szerveinek
felépítése – működése közötti oksági összefüggések feltárása,
magyarázata.
A felépítés és a működés kapcsolatának megfigyelése a növények
testfelépítésének példáján.
A fenntarthatóságot segítő szemlélet megalapozása a kártevők elleni
védekezés kapcsán.
A rendezett és szép környezet iránti igény felkeltése. Az ember
személyes felelősségének felismertetése a környezet alakításában.

 

Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,

ismeretek
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok

Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások:
Mire van szükségük a
növényeknek ahhoz, hogy
szépek, egészségesek
legyenek, és bő termést
hozzanak?
Miért egészséges a zöldség-
és gyümölcsfélék
fogyasztása?
Miben különbözik a
konyhakert a virágos kerttől?
Milyen növényi részt
fogyasztunk, amikor
zöldséget, gyümölcsöt
eszünk?
Mi a veszélye a kártevők
vegyszeres irtásának?

Ismerje az évszakoknak megfelelő
idényzöldségeket és
gyümölcsöket.

A növények életfeltételeinek
igazolása kísérletekkel.
 
Ismert kerti növények
összehasonlítása adott szempontok
(testfelépítés, életfeltételek,
szaporodás, anyagcsere) alapján.
Az egyes fajok/fajták környezeti
igényei és gondozási módja
közötti összefüggés megismerése.
 
Zöldség- és gyümölcsfélék ehető
növényi részeinek
összehasonlítása. A termény és a
termés megkülönböztetése konkrét

Vizuális kultúra:
gyümölcsök,
zöldségfélék ábrázolása a
festményeken.
 
Magyar nyelv és
irodalom: szövegértés: a
szöveg egységei közötti
tartalmi megfelelés
felismerése; a szövegben
elszórt, explicite
megfogalmazott
információk azonosítása,
összekapcsolása,
rendezése: a szöveg
elemei közötti ok-okozati
viszony magyarázata;
egy hétköznapi probléma



zöldséget, gyümölcsöt
eszünk?
Mi a veszélye a kártevők
vegyszeres irtásának?
Miért találkozunk sok
földigilisztával és csigával
eső után?
Miért képes az éti csiga
sértetlenül átjutni az éles
borotvapengén?
Ismeretek:
A növényi test felépítése, a
szervek működése, a
növények életfeltételei.
Gyümölcs- és zöldségfélék
(őszibarack, dió, szőlő,
burgonya, vöröshagyma,
paprika, káposztafélék)
környezeti igényei,
termőhelye, testfelépítése,
ehető részei, élettartama,
felhasználása.
 
A zöldség- és gyümölcsfélék
szerepe az egészség
megőrzésében. Fogyasztásuk
higiénés szabályai.
 
A gyümölcs- és zöldségfélék
kártevői: burgonyabogár,
káposztalepke, házatlan
csigák, monília.
 
A kártevők elleni védekezés.
A vegyszerhasználat
következményei.
 
A petúnia és atulipán szervei,
testfelépítése.
 
Dísznövények szerepe
közvetlen környezetünkben
(lakás, osztályterem, udvar).
A növények gondozásának
elemi ismeretei.
 
A földigiliszta és az éti csiga
testfelépítése, életmódja,
jelentősége.
Jellegzetes kerti madarak.

Zöldség- és gyümölcsfélék ehető
növényi részeinek
összehasonlítása. A termény és a
termés megkülönböztetése konkrét
példákon keresztül.
A főbb növényi szervek és a
módosult növényi részek
azonosítása ismert példákon.
 
A kártevők alapvető rendszertani
(ország szintű) besorolása és a
kártevők hatására bekövetkező
elváltozások értelmezése.
 
A vegyszermentes védekezés
fontosságának tudatosítása, a
biológiai védekezés
lehetőségeinek és jelentőségének
felismerése.
 
A kert életközösségként való
értelmezése.
 
Egy tipikus egyszikű és egy
tipikus kétszikű növény virágának
vizsgálata; a tapasztalatok
rögzítése.
 
Növények telepítése, gondozása az
osztályteremben, iskolaudvaron, a
növények fejlődésének
megfigyelése.
 
A földigiliszta és az éti csiga
megfigyelése, összehasonlítása.
 
A kerti madarak szerepének
bemutatása a kártevők
megfékezésében.

rendezése: a szöveg
elemei közötti ok-okozati
viszony magyarázata;
egy hétköznapi probléma
megoldása a szöveg
tartalmi elemeinek
felhasználásával;
hétköznapi kifejezés
alkalmi jelentésének
felismerése.
 
Történelmi, társadalmi
és állampolgári
ismeretek: Amerika
felfedezése.
 
Matematika: Fogalmak
egymáshoz való
viszonya.
Rendszerezést segítő
eszközök és
algoritmusok.
Összehasonlítás,
azonosítás,
megkülönböztetés.
Osztályozás egy és
egyszerre két (több) saját
szempont szerint, adott,
illetve elkezdett
válogatásban felismert
szempont szerint.
Matematikai modellek
(hierarchikus
kapcsolatok ábrázolása).
 
Osztályfőnöki óra:
életvitel és gyakorlat:
zöldség- és
gyümölcsfélék
felhasználása.
 
Informatika:
információkeresés az
interneten.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Zöldség, gyümölcs, virág, mag, termés, fő - és
mellékgyökérzet, főeres levél, mellékeres levél, virág,
takarólevél, lepellevél, ivarlevél, csonthéjas termés,
bogyótermés, almatermés, szőlőtőke, kacs, csemegeszőlő,
borszőlő, peronoszpóra, alma- és szilvamoly, káposztalepke,
levéltetvek, madárvédelem, módosult növényi rész,
karógyökér, torzsa, erjedés, hagyma, gumó, egynyári, kétnyári,
évelő növény, gyűrűsféreg, bőrizomtömlő, puhatestű, köpeny,
zsigerzacskó, átalakulásos fejlődés, átalakulás nélküli fejlődés,
tápláléklánc, biogazdálkodás.

 

Tematikai egység/



 

Tematikai egység/
Fejlesztési cél Tájékozódás a valóságban és a térképen Órakeret

10 óra

Előzetes tudás Iránytű, alaprajz, fővilágtájak, térképvázlat, térkép.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési

céljai

A térbeli tájékozódás fejlesztése valós környezetben, térképen és
földgömbön. A földrajzi tér hierarchikus kapcsolatainak felismertetése.
Átfogó kép kialakítása Magyarország világban elfoglalt helyéről.
A valóság és a térképi ábrázolás összefüggéseinek megláttatása, a
térképi ábrázolásmód korlátainak belátása.
A különböző térképek jelrendszerének megismerése, értelmezése,
felhasználása az információszerzés folyamatában.
Az elemi térképolvasás lépéseinek alkalmazása, a szemléleti
térképolvasás megalapozása.

Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,

ismeretek
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok

Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások:
Hogyan készül a térkép?
Miért van szükség térképre?
Hogyan segíti a térkép
jelrendszere ismeretlen tájak
megismerését?
Iránytű használata.
Tájékozódás térképvázlattal.
Útvonaltervezés térképen.
Távolság mérése.
Település- és turistatérképek
használata.
 
Ismeretek:
Iránytű. Fő-és
mellékvilágtájak.
 
A valós tér átalakítása,
alaprajz, térképszerű
ábrázolás.

 
A térábrázolás különböző
formái – útvonalrajz,
térképvázlat.

 
A térképi ábrázolás jellemzői:
égtájak, szín- és jelkulcs,
névírás, méretarány,
aránymérték.
 
Térképfajták: domborzati,
közigazgatási, turista-, és
kontúrtérkép.
 
Hazánk nagytájai,
szomszédos országaink.
 
Bolygónk térségei: földrészek
és óceánok.
 
Helymeghatározás: földrajzi

Irány meghatározása a valós
térben. Az iránytű működésének
mágneses kölcsönhatásként való
értelmezése.
 
A térkép és a valóság közötti
viszony megértése. Eligazodás
terepen térképvázlattal.
 
A térábrázolás különböző
formáinak összehasonlítása.
Térképvázlat készítése a lakóhely
részletéről.
 
Felszínformák – alföld, dombság,
hegység, völgy, medence –
ábrázolásának felismerése a
térképen.
A térkép jelrendszerének
értelmezése. Különböző
jelrendszerű térképek elemzése,
információ gyűjtése.
Irány és távolság meghatározása
(digitális és nyomtatott) térképen.
 
Méretarány és az ábrázolás
részletessége közötti összefüggés
megértése.
 
A különböző térképek ábrázolási
és tartalmi különbségeinek
megállapítása.
 
Tájékozódás hazánk domborzati és
közigazgatási térképén.
 
Tájékozódás a földgömbön és a
térképen. Földrészek, óceánok
felismerése különböző
méretarányú és ábrázolásmódú
térképeken.
 

Történelem, társadalmi
és állampolgári
ismeretek: földrajzi
felfedezések.
 
Matematika: Térbeli
mérési adatok
felhasználása
számításokban. Becslés.
Nagyítás, kicsinyítés.
Mérés, mértékegységek
használata. Koordináta-
rendszer, aránypár.
 
Magyar nyelv és
irodalom: Szövegértés a
speciális jelrendszerek
(pl. térkép) magyarázata,
explicite megfogalmazott
információk azonosítása,
összekapcsolása,
rendezése. A hétköznapi
kifejezés alkalmi
jelentésének felismerése.
 
Informatika: keresés az
interneten, alkalmazások
használata.



Bolygónk térségei: földrészek
és óceánok.
 
Helymeghatározás: földrajzi
fokhálózat.
 
Európa helyzete, határai.
Hazánk helye Európában.

felismerése különböző
méretarányú és ábrázolásmódú
térképeken.
 
A nevezetes szélességi körök
felismerése a térképen.
Földrajzi helymeghatározás
különböző tartalmú térképeken.
 
Európa és Magyarország tényleges
és viszonylagos földrajzi
fekvésének megfogalmazása.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Fő- és mellékvilágtáj, alaprajz, útvonalrajz, térképvázlat,
térkép. Térképi jelrendszer, domborzati, közigazgatási, turista-
és kontúrtérkép, földrajzi fokhálózat, keresőhálózat,
turistajelzés.

Topográfiai
ismeretek

Alföld, Kisalföld, Északi-középhegység, Dunántúli-
középhegység, Dunántúli-domb- és hegyvidék, Nyugat
magyarországi-peremvidék.
Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország,
Szlovénia, Ausztria.
Baktérítő, Ráktérítő, Déli-sark, déli-sarkkör, Egyenlítő,
Északi-sark, északi-sarkkör, kezdő hosszúsági kör.

Atlanti-óceán, Csendes-óceán, Indiai-óceán, Jeges-tenger,
Földközi-tenger, Afrika, Amerika, Európa, Ázsia, Ausztrália,
Antarktika, Közép-Európa.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél Időjárás és éghajlat elemei Órakeret 8

óra

Előzetes tudás A Nap látszólagos napi járása, a Nap mint energiaforrás,
időjárás, hőmérséklet, csapadék, szél.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési

céljai

Természeti törvények felismerése, alkalmazása a hétköznapi
jelenségek értelmezésekor.
Különböző típusú információforrások használatának
gyakoroltatása éghajlati diagramok, tematikus térképek révén.
A klímaváltozás és az emberi tevékenység közötti összefüggés
felismerése, a személyes felelősség tudatosítása.
A tudományos megismeréshez kötődő történeti szemlélet
formálása.

Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,

ismeretek
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok

Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások:
Hogyan állapítható meg
éjszaka iránytű nélkül az
északi irány?
Miért látjuk másnak a
csillagos égboltot a
különböző évszakokban?
Miért van a sarkvidékeken
hideg, a trópusokon meleg?
Hogyan készül az időjárás-
jelentés?
Miért váltakoznak az
évszakok és a napszakok?
Miért hosszabbak a nappalok
nyáron, mint télen?
Hogyan keletkezik a szél és a

A Föld mozgásai és a napi, évi
időszámítás összefüggéseinek
megértése.
 
Az éghajlati övezetek
összehasonlítása.
 
Az évszakok váltakozásának
magyarázata.
 
Nap és a Föld helyzetének
modellezése a különböző
napszakokban és évszakokban.
 
A Föld gömbalakja, a napsugarak
hajlásszöge és az éghajlati
övezetek közötti összefüggés
felismerése.

Matematika: Fogalmak
egymáshoz való
viszonya.
Összehasonlítás,
azonosítás,
megkülönböztetés;
különbségek,
azonosságok
megállapítása.
Osztályozás egy és
egyszerre két (több) saját
szempont szerint, adott,
illetve elkezdett
válogatásban felismert
szempont szerint.
 
Magyar nyelv és



Miért hosszabbak a nappalok
nyáron, mint télen?
Hogyan keletkezik a szél és a
csapadék?
Hogyan védhetjük magunkat
villámláskor, hóviharban,
hőségben, szélviharban?
Ismeretek:
A Föld alakja. A
tengelykörüli forgás és a Nap
körüli keringés
következményei.
 
Föld gömbhéjas szerkezete.
Éghajlati övezetek.
 
Időjárás, éghajlat és elemeik:
napsugárzás, hőmérséklet,
csapadék, szél.
 
Légköri alapfolyamatok:
felmelegedés, lehűlés, szél
keletkezése, felhő- és
csapadékképződés,
csapadékfajták, a víz
körforgása és halmazállapot-
változásai.
 
Éghajlat-módosító tényezők:
földrajzi szélesség, óceántól
való távolság, domborzat.
 
Magyarország éghajlata:
száraz és nedves
kontinentális éghajlat.
 
Veszélyes időjárási
jelenségek: villámlás,
szélvihar, hóvihar, hőség.

A Föld gömbalakja, a napsugarak
hajlásszöge és az éghajlati
övezetek közötti összefüggés
felismerése.
 
Időjárás-jelentés értelmezése, a
várható időjárás megfogalmazása
piktogram alapján.
 
A csapadék és a szél
keletkezésének leírása ábra vagy
modellkísérlet alapján.
 
A fizikai jelenségek
(nyomásváltozás,
hőmérsékletváltozás,
halmazállapot változások)
bemutatása a csapadék és a szél
keletkezésében.
 
Az időjárási elemek észlelése,
mérése. A mért adatok rögzítése,
ábrázolása.
Napi középhőmérséklet, napi és
évi közepes hőingadozás
számítása.
 
Időjárás és a gazdasági élet közötti
kapcsolat bizonyítása konkrét
példák alapján.
Éghajlat-módosító tényezők
felismerése a példákban.
 
Éghajlati diagramok és éghajlati
térképek információtartalmának
leolvasása, az adatok értékelése.
 
A légkör általános
felmelegedésének helyi és globális
következményeinek felismerése
példákban.
 
A veszélyes időjárási helyzetekben
való helyes viselkedés
szabályainak összegyűjtése.

szempont szerint.
 
Magyar nyelv és
irodalom: szövegértés a
szöveg egységei közötti
tartalmi megfelelés
elemei közötti ok-
okozati, általános-egyes
vagy kategória-elem
viszony magyarázata
felismerése; szövegben
elszórt, explicite
megfogalmazott
információk azonosítása,
összekapcsolása,
rendezése; a szöveg
 
Informatika:
információkeresés az
interneten.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Világegyetem, égitest, csillag, bolygó, tengelyferdeség,
évszak, gömbhéjas szerkezet, éghajlati övezet, éghajlat,
időjárás, napi és évi középhőmérséklet, napi hőingadozás, évi
közepes hőingadozás, csapadék, csapadékfajták, veszélyes
időjárási jelenségek, napfénytartam, légnyomás, szél.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél Változó földfelszín Órakeret

15 óra

Előzetes tudás

Jellegzetes felszíni formák (síkság, alföld, dombság, hegység, völgy,
medence), a folyók felszínformálása, kőzetek (homok, lösz,) és
ásványkincsek (barnaszén, feketekőszén, kőolaj, földgáz),
környezetszennyezés, talajpusztulás. Természeti erőforrások –
társadalmi, gazdasági folyamatok összefüggései, éghajlati diagramok,
éghajlati térképek értelmezése.

Az egyensúly és stabilitás fogalmának mélyítése a külső és belső erők
egyensúlyának a földfelszín mai képének kialakításában való



éghajlati térképek értelmezése.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési

céljai

Az egyensúly és stabilitás fogalmának mélyítése a külső és belső erők
egyensúlyának a földfelszín mai képének kialakításában való
szerepének megismerésével.
A természeti erőforrások és a társadalmi-gazdasági folyamatok
összefüggéseinek bizonyítása, következtetések levonása. A logikai
térképolvasás megalapozása.
A hazaszeretet elmélyítése hazai tájaink szépségeinek és értékeinek
bemutatásával.
A földrajzi tér megismerési módszereinek továbbfejlesztése. Az
információgyűjtés és feldolgozás fejlesztése a térképek, diagramok,
adatsorok használatában való jártasság és a szemléleti térképolvasás
készségeinek fejlesztésével.
A földfelszín kialakulása és az ember termelő tevékenysége során
végzett tájátalakítás időléptéke közötti különbség érzékeltetése. Az
emberi tevékenység által okozott károk és a megelőzés lehetőségeinek
megismerése, a személyes felelősségérzet erősítése.

Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,

ismeretek
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok

Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások:
Hogyan keletkeztek a hegységek?
Hogyan működnek a vulkánok?
Mi az oka annak, hogy a
Bükkben csak a hegy lábánál
találunk forrásokat?
Mire használják a bazaltot és a
mészkövet?
 
Ismeretek:
A tanuló ismerje meg
összefüggéseiben azokat az
erőket és folyamatokat, amik
bolygónk változó felszínét
alakítják.
Legyen tisztában az ember
felelősségét érintő kérdésekkel
(vizeink tisztasága,
talajpusztulás, ivóvízkérdés,
felszín alatti vizek jelentősége,
stb.)
Ismerje a gyűrthegység,
lánchegység, röghegység,
vulkanikus hegység fogalmakat
(példákkal) és a síkságok
kialakulási folyamatát, típusait
(példákkal)
Ismerje hazánk nagy tájait és
azok kialakulását.
Ismerje hazánk nagy tavait,
folyóit és a folyószabályozás
ismertebb eseményeit, szereplőit.
Hazai hegységeink keletkezése, a
belső erők szerepe a
hegységképződésben: gyűrődés,
vetődés, vulkánosság.
 
A külső felszínformáló erők: víz,
szél, jég, hőmérsékletingadozás
hatásai. A lepusztulás – szállítás

A gyűrődés, vetődés, vulkáni
működés megfigyelése egyszerű
modellkísérletekben.
 
Példák a különböző
hegységképződési folyamatok
eredményeként létrejött
formakincs kapcsolatára.
 
Aprózódás és mállás, külső és
belső erők összehasonlítása.
 
Néhány jellegzetes hazai kőzet
egyszerűen vizsgálható
tulajdonságainak megállapítása,
összehasonlításuk,
csoportosításuk.
Példák a kőzetek tulajdonságai és
felhasználásuk közötti
összefüggésekre.
 
Az Északi-középhegység és a
Dunántúli-középhegység
megadott szempontok szerinti
összehasonlítása.
 
Önálló ismeretszerzés,
információ feldolgozás a nemzeti
park bemutatása során.
 
Az alföldek és a hegyvidékek
éghajlatának összehasonlítása, a
különbségek okainak bemutatása
az éghajlati diagramok, tematikus
térképek elemzésével.
 
A mészkő- és vulkanikus
hegységek vízrajza közti
különbségek indoklása.
 
A természetes növénytakaró

Magyar nyelv és
irodalom: szövegértés –
a szöveg egységei
közötti tartalmi
megfelelés felismerése;
szövegben elszórt,
explicite
megfogalmazott
információk
azonosítása,
összekapcsolása,
rendezése; a szöveg
elemi közötti ok-
okozati, általános-egyes
vagy kategória-elem
viszony magyarázata.
 
Matematika: Fogalmak
egymáshoz való
viszonya.
Összehasonlítás,
azonosítás,
megkülönböztetés;
különbségek,
azonosságok
megállapítása.
Osztályozás egy és
egyszerre két (több)
saját szempont szerint,
adott, illetve elkezdett
válogatásban felismert
szempont szerint.
 
Osztályfőnöki óra:
életvitel és gyakorlat:
anyagok
megmunkálása.



A külső felszínformáló erők: víz,
szél, jég, hőmérsékletingadozás
hatásai. A lepusztulás – szállítás
– lerakódás – feltöltődés
kapcsolata.
 
Kőzetek vizsgálata. Az andezit,
bazalt, mészkő, homok, lösz,
barnakőszén, feketekőszén
jellegzetes tulajdonságai,
felhasználásuk.
 
A víz körforgása.
 
A mezőgazdaság hatása a
környezetre: talajpusztulás,
környezetszennyezés.

különbségek indoklása.
 
A természetes növénytakaró
övezetes változásának
magyarázata.
 
Természeti erőforrások és a
társadalmi-gazdasági kapcsolatok
bemutatása konkrét példák
alapján.
 
Az emberi tevékenység kárt
okozó hatásainak bizonyítása
konkrét példákon keresztül.
 
A víz felszínformáló szerepének
bemutatása a dombvidék
felszínének formálásában.
Példák az ásványkincsek és az
ipar összefüggéseire.
 
A mezőgazdasági
környezetszennyezés formáinak
és hatásainak bemutatása konkrét
példákon.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Magashegység, középhegység, lánchegység, röghegység, gleccser, lavina,
moréna, magassági növényövek, gyűrődés, vetődés, rög, lépcsős felszín,
beszakadt árok, vulkán, kráter, kürtő, magma, magmakamra, láva, vulkáni
hamu, andezit, bazalt, mészkő, belső erő, külső erő, bauxit, lignit, talaj,
humusz, talajvíz, rétegvíz, belvíz, szoros, zátony, sziget, vízgüjtő terület,
vízválasztó hegység, torkolat, víz körforgása, belső és külső erők.

Topográfiai
ismeretek

Magyarország tájai, folyói, tavai.

 
 
Tematikai egység/

Fejlesztési cél Állatok a házban és a ház körül
Órakeret

10 óra

Előzetes tudás Háziállat, ízeltlábú, életjelenségek: mozgás, táplálkozás, légzés,
szaporodás, fejlődés.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési

céljai

A felépítés és a működés kapcsolatának bemutatása a házban és a ház
körül élő állatok testfelépítésének, életmódjának vizsgálatán keresztül.
A tanulók természettudományos gondolkodásmódjának fejlesztése az
élőhely – szervezet - életmód, a testfelépítés – működés -
egyedfejlődés közötti oksági összefüggések feltárásával.
A rendszerszemlélet fejlesztése az állatcsoportok jellemzőinek
összegyűjtésével, a lényeges jegyek kiemelésével. A hierarchikus
rendszerezés elvének megismerése és alkalmazása.
Az ember és az állatok sokrétű kapcsolatának megláttatása, a felelős
állattartás igényének kialakítása, szokásrendszerének formálása.
Az egészséges életmódra való törekvés erősítése az állati eredetű
táplálékok fogyasztásával kapcsolatos egészségügyi szabályok
megismertetésével.

Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,

ismeretek
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok

Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások:

Önálló kutatómunka a kutya
háziasításával kapcsolatban.

Történelem, társadalmi
és állampolgári



Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások:
Hogyan vált háziállattá a kutya?
Mi a kérődzés?
Milyen szerepet töltenek be a
háziállatok az ember életében?
Hogyan védekezhetünk az állatok
által terjesztett betegségek ellen?
Miért költöznek el egyes
madarak a tél beállta előtt?
Miért és hogyan védjük télen a
madarakat?
 
Ismeretek:
Háziállatok: kutya
Haszonállatok: sertés,
szarvasmarha, házityúk
testfelépítése, életmódja,
hasznosítása. Az állatok
életfeltételeihez illeszkedő felelős
állattartás.
 
Az állati eredetű tápanyagok
szerepe az ember
táplálkozásában. Állati eredetű
anyagok felhasználása (toll, bőr).
 
A házban és a ház körül élő
állatok: házi veréb, füstifecske,
házi légy testfelépítése,
életmódja, jelentősége.
 
Az állatok szerepe a betegségek
terjesztésében. A megelőzés
lehetőségei.
 
Madárvédelmi alapismeretek.

Önálló kutatómunka a kutya
háziasításával kapcsolatban.
Az állattartás, az állatok védelme
iránti felelősség megértése.
 
A megismerési algoritmusok
alkalmazása az állatok
megfigyelése és bemutatása
során.
 
A testfelépítés – életmód –
élőhely összefüggésének
felismerése, magyarázata.
 
A környezethez való
alkalmazkodás bizonyítása
példákkal, a megfigyelés
eredményének rendszerezése,
következtetések levonása.
Az állatorvosi felügyelet
jelentőségének felismerése az
ember egészségének védelmében.
 
Gerinces és gerinctelen állatok
testfelépítése közötti különbségek
azonosítása.
 
A megismert állatok
csoportosítása különböző
szempontok szerint.
 
A madárvédelem évszakhoz
kötődő tennivalóinak elsajátítása,
gyakorlása.

Történelem, társadalmi
és állampolgári
ismeretek: őskor.
 
Magyar nyelv és
irodalom: szövegértés:
a szöveg egységei
közötti tartalmi
megfelelés felismerése;
szövegben elszórt,
explicite
megfogalmazott
információk
azonosítása,
összekapcsolása,
rendezése; a szöveg
elemei közötti ok-
okozati, általános-egyes
vagy kategória-elem
viszony felismerése.
 
Matematika: Fogalmak
egymáshoz való
viszonya.
Rendszerezést segítő
eszközök és
algoritmusok ismerete.
Összehasonlítás,
azonosítás,
megkülönböztetés;
különbségek,
azonosságok
megállapítása.
Osztályozás egy és
egyszerre két (több)
saját szempont szerint,
adott, illetve elkezdett
válogatásban felismert
szempont szerint.
Matematikai modellek
(hierarchikus
kapcsolatok
ábrázolása).
 
Életvitel és gyakorlat:
állati eredetű táplálékok
szerepe.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Háziállat, gerinces, gerinctelen, madár, emlős, patás,
összetett gyomor, kérődző, ragadozó, növényevő,
mindenevő, ízeltlábú, rovar, teljes átalakulás.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél Vizek, vízpartok élővilága Órakeret

11 óra

Előzetes tudás
A víz jelentősége a földi élet szempontjából; az állatok csoportosítása
különböző szempontok szerint, az állatok jellemzésének szempontjai
vízszennyezés forrásai, következményei.

Az élő és élettelen környezeti tényezők sokoldalú
kapcsolatrendszerének megismerése a vizek-vízpartok
életközösségében.
Az élőhely – szervezet – életmód összefüggéseinek magyarázata a víz-



A tematikai egység
nevelési-fejlesztési

céljai

Az élő és élettelen környezeti tényezők sokoldalú
kapcsolatrendszerének megismerése a vizek-vízpartok
életközösségében.
Az élőhely – szervezet – életmód összefüggéseinek magyarázata a víz-
vízpart élőlényeinek vizsgálata során.
A természetszeretet és természetvédelem iránti elkötelezettség
elmélyítése az élővilág változatosságának, sokszínűségének.
sérülékenységének tudatosításával.
A természet jelzéseinek felismertetése, értelmezése, az okok és
következmények elkülönítése az emberi tevékenységek és az élettelen
környezet közötti kapcsolatrendszer elemzésével.
A helyi környezeti problémák iránti érdeklődés felkeltése. A személyes
felelősség tudatosítása a vízkészlet tisztaságának megőrzésében. A
tanulók aktív cselekvésre ösztönzése a természet védelmében egyéni és
közösségi szinten.

Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,

ismeretek
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok

Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások:
Meleg, nyári napokon olykor
tömegesen pusztulnak a halak
a Balatonban. Mi ennek az
oka?
Mire mondják, hogy virágzik
a Tisza?
Miért félnek az emberek a
kígyóktól, békáktól?
Mi a „kígyóing”?
Mit tehetünk, hogy kevesebb
szúnyog fejlődjön ki
környezetünkben?
 
Ismeretek:
A vízi élőhely jellemző
élettelen környezeti tényezői.
 
Vizek egysejtűi: zöld szemes
ostoros, papucsállatka,
baktériumok testfelépítése,
életmódja.
 
Vízi-vízparti
növénytársulások vízszintes
tagozódása: lebegő, gyökerező
hínár, nádas mocsárrétek,
ártéri erdők jellegzetes
növényeinek testfelépítése,
életmódja jelentősége.
 
A vízi-vízparti életközösség
jellemző gerinctelen és
gerinces állatai: tavi kagyló,
orvosi pióca, kecskerák,
szúnyogok, szitakötők,
(tiszavirág) ponty, leső harcsa,
kecskebéka, vízisikló, tőkés
réce, barna réti héja, fehér
gólya külleme, teste, élete,
jelentősége az
életközösségben, az ember
életében, védettségük.

A vízi és a szárazföldi élőhely
környezeti tényezőinek
összehasonlítása.
 
Egysejtű élőlények megfigyelése,
összehasonlításuk.
 
A növények környezeti igényei és
térbeli elrendeződése közötti
összefüggés bemutatása egy
konkrét vízi, vagy vízparti társulás
példáján.
 
A megismerési algoritmusok
alkalmazása a lágy- és fásszárú
növények leírása és a gerinces és a
gerinctelen állatok bemutatása
során.
során.
 
A növényi szervek környezethez
való alkalmazkodásának
bemutatása konkrét példákon.
 
A vízparti növények
környezetvédelmi és gazdasági
jelentőségének bemutatása konkrét
példákon.
 
Az állatok különböző szempontú
csoportosítása.
 
A vízi élethez való alkalmazkodás
példákkal történő illusztrálása.
 
Táplálkozási láncok összeállítása a
megismert fajokból.
 
Az emberi tevékenység hatásainak
elemzése, a környezetszennyezés
és az ember egészsége közötti
összefüggés felismerése.
 
Az állatok egyedszáma,

Magyar nyelv és
irodalom: szövegértés a
szöveg egységei közötti
tartalmi megfelelés
felismerése; szövegben
elszórt, explicite
megfogalmazott
információk azonosítása,
összekapcsolása,
rendezése; a szöveg
elemei közötti ok-
okozati, általános-egyes
vagy kategória-elem
viszony magyarázata.
 
Osztályfőnöki óra:
életvitel és gyakorlat:
fűzfavesszőből, nádból
készült tárgyak a
környezetünkben.
 
Matematika: Fogalmak
egymáshoz való
viszonya.
Rendszerezést segítő
eszközök és
algoritmusok.
Összehasonlítás,
azonosítás,
megkülönböztetés;
különbségek,
azonosságok
megállapítása.
Osztályozás egy és
egyszerre két (több) saját
szempont szerint, adott,
illetve elkezdett
válogatásban felismert
szempont szerint.
Hierarchikus kapcsolatok
ábrázolása.



gólya külleme, teste, élete,
jelentősége az
életközösségben, az ember
életében, védettségük.
 
Kölcsönhatások az
életközösségben: táplálkozási
láncok, táplálékhálózatok.
 
Az életközösség
veszélyeztetettségének okai,
következményei:
tápanyagdúsulás és a
méreganyag koncentrálódása.
 
Az életközösség védelme.

és az ember egészsége közötti
összefüggés felismerése.
 
Az állatok egyedszáma,
veszélyeztetettsége és védettsége
közötti összefüggés elemzése.
 
Terepgyakorlat: egy vízi-vízparti
életközösség megfigyelése.

ábrázolása.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Egysejtű, sejtszervecske, baktérium, moszat, telepes test,
gyöktörzs, kétlaki növény, hínárnövényzet, gerinctelen,
gyűrűsféreg, puhatestű, kagyló, ízeltlábú, rovar, rák, gerinces,
hal, kopoltyú, úszóláb, lemezes csőr, gázlóláb, tépőcsőr,
markoló láb, lágyhéjú tojás, átalakulásos fejlődés, átváltozás,
átalakulás nélküli fejlődés, költöző madár, téli álom, változó
testhőmérséklet.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél Az erdő életközössége Órakeret

10 óra

Előzetes tudás

Életközösség, lombhullató, örökzöld, porzós és termős virág,
megporzás, telepes test, állatok csoportjai különböző
tulajdonságaik alapján, összetett gyomor, kérődző állat, állandó
madár, gerinctelen állatok egyedfejlődési típusai, élőlények
bemutatásának algoritmusa, a környezet- szervezet- életmód és
szervek felépítése-működése közötti összefüggés.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési

céljai

A rendszerszemlélet fejlesztése, a rendszerfogalom mélyítése
az erdő életközösségének, az élőlények szerveződésének,
sokoldalú kapcsolatrendszerének ökológiai szemléletű
vizsgálatával.
A környezeti tényezők és az életközösségek szerkezete közötti
összefüggés feltárása és magyarázata a hazai erdők példáján.
Egészséges életmódra nevelés a természetjárás iránti igény
felkeltésével, a természeti környezet védelmét szolgáló
magatartás- és viselkedéskultúra fejlesztése.
A környezet – szervezet - életmód, a szervek felépítése-
működése közötti oksági összefüggések feltárása, bizonyítása
az életközösség élőlényeinek megismerése során.
Az emberi tevékenységnek a természetes életközösségére
gyakorolt hatásainak elemzése; az erdőpusztulás okainak és
következményeinek megismerése.
Aktív természetvédelemre ösztönzés.

Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,

ismeretek
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok

Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások:
Hogyan változik a
hegyvidéki erdők képe a
magasság emelkedésével?
Milyen jelei vannak az
élőlények egymás közötti
versengésének az erdőben?
Miért kedvelt táplálék a

A természetjárás viselkedési
szabályainak megfogalmazása.
 
Hazai erdők életközösségének
ökológiai szemléletű jellemzése.
 
Az élő és az élettelen környezeti
tényezők szerepének bemutatása
az erdők kialakulásában,

Magyar nyelv és
irodalom: Szövegértés –
a szöveg egységei
közötti tartalmi
megfelelés felismerése;
szövegben elszórt,
explicite
megfogalmazott
információk azonosítása,



Milyen jelei vannak az
élőlények egymás közötti
versengésének az erdőben?
Miért kedvelt táplálék a
vadhús és az erdei gomba?
A gombák gyűjtésének és
fogyasztásának szabályai.
A kullancsok által terjesztett
betegségek, jellemző
tüneteik. A megelőzés és
védekezés formái.
Az erdőjárás magatartási
szabályai.
 
Ismeretek:
Hazai erdőségek földrajzi
helye, kialakulása, gyakori
erdőtípusainak jellemzői.
 
Az erdő, mint életközösség.
Az erdő szintjei, a környezeti
tényezők függőleges irányú
változásai.
 
Az erdőszintek
legjellemzőbb növényeinek
(kocsánytalan tölgy,
gyertyán, bükk, erdei fenyő,
gyepürózsa, erdei pajzsika,
nagy seprűmoha) környezeti
igényei, faji jellemzői,
testfelépítése, hasznosítása,
az életközösségben betöltött
szerepe.
 
Az erdőszéli csiperke és a
gyilkos galóca faji
sajátosságai. A (bazidiumos)
gombák testfelépítése,
táplálkozása, szaporodása. A
gombák szerepe az
életközösségekben, az
egészséges táplálkozásban. A
gombafogyasztás szabályai.
 
Az erdő gerinctelen és
gerinces állatainak
(szarvasbogár, gyapjaslepke,
erdei vöröshangya, koronás
keresztespók, közönséges
kullancs, széncinege, nagy
tarkaharkály, gímszarvas,
vaddisznó, erdei fülesbagoly,
róka) külleme, teste, élete,
szerepe az erdő életében.
 
A kullancsok által terjesztett
betegségek, az ellenük való
védekezés. A
kullancseltávolítás
fontossága, módszerei.
 
Táplálkozási láncok,
táplálékhálózat.

 
Az élő és az élettelen környezeti
tényezők szerepének bemutatása
az erdők kialakulásában,
előfordulásában és az erdők
függőleges tagolódásában.
 
A növények környezeti igénye és
előfordulása közti oksági
összefüggések bemutatása konkrét
példákon keresztül.
 
A tölgy-, bükk- és fenyőerdők
összehasonlítása.
 
A megismerési algoritmusok
alkalmazása az állatok és a
növények faji sajátosságainak
bemutatásakor.
 
Az ehető és mérgező gombapárok
összehasonlítása.
 
A mohák, harasztok, nyitvatermők
és zárvatermők összehasonlítása
jellegzetes képviselőik példáján.
 
Az erdő növényeinek különböző
szempontú csoportosítása.
 
A növények és gombák
táplálkozása közötti különbségek
magyarázata.
 
A pókszabásúak, a rovarok, a
lepkék és a bogarak
összehasonlítása.
 
Az orvoshoz fordulás eseteinek
felismerése.
 
Erdei táplálkozási láncok
összeállítása.
 
A vadállomány szabályozása és az
élőhely védelme közötti kapcsolat
megértése.
 
A környezetszennyezés,
élőhelypusztulás
következményeinek bemutatása
konkrét példákon.
 
Erdei életközösség megfigyelése
terepen, vagy jellegzetes erdei
növények, növényi részek
vizsgálata, a tapasztalatok
rögzítése. A kullancsfertőzés elleni
védekezés alkalmazása
természetjárás során.

szövegben elszórt,
explicite
megfogalmazott
információk azonosítása,
összekapcsolása,
rendezése; a szöveg
elemei közötti ok-
okozati, általános-egyes
vagy kategória-elem
viszony magyarázata.
Az erdő megjelenítése
irodalmi alkotásokban.
 
Matematika: Fogalmak
egymáshoz való
viszonya.
Rendszerezést segítő
eszközök és
algoritmusok.
Összehasonlítás,
azonosítás,
megkülönböztetés;
különbségek,
azonosságok
megállapítása.
Osztályozás egy és
egyszerre két (több) saját
szempont szerint, adott,
illetve elkezdett
válogatásban felismert
szempont szerint.
Matematikai modellek
(hierarchikus
kapcsolatok ábrázolása).
 
Életvitel és gyakorlat:
állati eredetű táplálékok
szerepe; a fa
megmunkálása; a
betegség tünetei.
 
Informatika:
információkeresés az
interneten.



fontossága, módszerei.
 
Táplálkozási láncok,
táplálékhálózat.
 
A vadgazdálkodás szerepe,
jelentősége.
 
Az erdő szociális,
környezetvédő szerepe;
veszélyeztetettsége. Az
erdőjárás szabályai.
 
Herman Ottó munkásságának
jelentősége.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Erdő, zárvatermő, nyitvatermő, haraszt, moha, virágtalan
növény, gomba, spóra, barkavirágzat, makktermés, tűlevél,
tobozvirágzat, cserje, pókszabású, rovar, bogár, lepke,
csáprágó, pödörnyelv, kúszóláb. vésőcsőr.

 

Budapest, 2013. március 12.
 
 

Pécsi Judit
biológia-földrajz szakos tanár
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