
 1 

Informatika 

1-4. évfolyam 

 

Heti óraszám: 1.,2.,3. évfolyam 0,5 óra 

 4. évfolyam 1 óra 

 

 

Az információs és kommunikációs kultúra az oktatás kiemelt fejlesztési 

területei közé tartozik. Mivel a számítógép felhasználása valamennyi tantárgy 

tanítási – tanulási folyamatában szükségessé vált, a helyi tanterv 

tantárgyainak anyagába beépítésre kerültek mindazok a kompetenciák, 

melyek szükségesek az olvasás –írás, számolás és különféle képességek 

fejlesztéséhez, melynek során felhasználják a számítógépet is. 

Alsó tagozaton fentieken kívül dominál a problémamegoldó 

gondolkodás, a nyelvi és rajzi kommunikációs készség. 

Mindezek mellett az elsajátított ismeretek, képességek megerősítésére 

plusz órát biztosítunk az alábbiak szerint. 

 

1. évfolyam 0.5 óra/ hét 

2. évfolyam 0,5 óra/ hét 

3. évfolyam 0. 5 óra/ hét 

4. évfolyam 1 óra/ hét/ hét 

 

 

Célok és feladatok 

 A digitális kompetencia az EU-ban kiemelt feladat 

 Az informatika tantárgy az informatikai műveltség alapjait rakja le. 

 A tantárgy célja felkelteni és ébren tartani a tanulók érdeklődését. 

 Megismertetni eszközeit, módszereit, fogalmait és megszerettetni a 

számítógépet. 

 Cél továbbá az informatikai tudás megszerzése, a készség – és 

képességfejlesztés. Az általa szerzett ismereteket tudják alkalmazni 
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más tantárgyakban. A mai világban elkerülhetetlen az ismeretek 

folyamatos bővítéséhez. Ismerkedjenek meg játékokon keresztül ezzel a 

világgal. 

 Cél az információ szerzése, feldolgozása, tárolása, továbbítása. 

 

A fejlesztési feladatok szerkezete 

1. Az informatikai eszközök használata 

- Ismerkedés az adott informatikai környezettel 

- A számítógéppel való interaktív kapcsolattartási ismeret programokon 

keresztül 

- Számítógépes játékok egyszerű fejlesztő szoftverek megismerése. 

- A számítógép fő részei,  

- A billentyűzet és az egér használata,  

- A jelek és a számítógép kapcsolata 

2. Informatika- alkalmazási ismeretek 

2.1 A gyakorlati életben használt legfontosabb írásos formátumok gépi 

megvalósítása, igény a mondanivaló lényegét tükröző esztétikus kialakításra, 

önálló, kreatív alkotások tervezésére. 

- Egyszerű rajzos dokumentumok készítse „ kép-és betűnyomatok” 

személyes dokumentumok készítése. 

- Egyszerű zenés alkalmazások, animációk előkészítése, használata. 

2.2 Adatbázisok, adattáblák alkalmazása, adatbázisokban keresés. 

- Adatok csoportosítása, értelmezése 

- Közhasznú információforrások megismerése 

3.  Infotechnológia (problémamegoldás informatikai 

eszközökkel és módszerekke9. 

3.1 Az adott probléma megoldásához szükséges módszerek és eszközök 

kiválasztása. 

- Információ kifejezése beszéddel, írással, rajzzal, jelekkel,  

- Informatikai eszközökkel történő problémamegoldás gyakorlása. 

- Egyszerű problémák megoldása részben további segítséggel, részben 

önállóan. 

3.2 Algoritmizálás, adatmodellezés 
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- Egyszerűbb algoritmusok felismerése, megfogalmazása, végrehajtása. 

- Az algoritmusokban használt adatok értelmezése, keresése, gyűjtése 

- Mindennapi adatok leírása (p. számok, szövegek, rajzok) 

- Egy egyszerű fejlesztő rendszer használata. 

4.  Infokommunikáció 

4.1 Információkeresés, információközlés 

- Információszerzés az Internetről, irányított keresés. 

5.  Médiainformatika 

-Az új informatikai eszközöket alkalmazó média egyes lehetőségeinek 

megismertetése. 

6. Informatika és társadalom 

- Az informatika alkalmazása a mindennapi életben. 

7.  Könyvtári informatika 

- Az iskolai könyvtár tér és állományszerkezetében való eligazodás. 

- Felfedező keresés az életkornak megfelelő információhordozókban. 

A főbb dokumentumfajták megkülönböztetése, tartalmának és adatainak 

megállapítása. 

 

Témakörök, tartalmak, tanulói tevékenységek 

Informatikai eszközök használata 

 A számítógép terem rendje és a számítógép üzemeltetésének rendje. 

 Balesetvédelmi tudnivalók. 

 A számítógép fő részei. 

 A billentyűzet és az egér használata. 

 A jelek. 

 A számítógép szabályos kikapcsolása. 

 A számítógéppel való interaktív kapcsolattartás. 

 Programok indítása. 

 Ikonok. 
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Dokumentumkészítés 

 Egyszerű rajzok és rövid szövegek begépelése a mindennapi élethez 

kapcsolódóan. 

 Kreatív alkotás a számítógéppel. 

Az adatok világa 

 Adatok gyűjtése, csoportosítása. 

 Mindennapi adatok gyűjtése számmal, betűvel, rajzzal. 

Problémamegoldás 

 Az információ különféle megjelenítési formái. 

 A mindennapi életben előforduló információs jelek, szimbólumok. 

 Felvetett egyszerű problémákra megoldási javaslatok megfogalmazása 

szóban és gyakorlása informatikai eszközzel. 

Infokommunikáció 

 Információszerzés az Internetről 

 Irányított keresés böngészőprogram indítása. 

 Adott Web-oldal megkeresése, gördítése. 

Médiainformatika 

 A hagyományos és elektronikus média lehetőségei. 

 Oktatási célú programok megtekintése, (elektronikus adattárak, 

hangzóanyagok, képek.) 

Informatika és társadalom 

 Az informatika alkalmazása  a mindennapi életben. 

 Gyűjtőmunka életkornak megfelelő információforrásokból. 

 Felnőtt létre való elkészülés 

 Gazdasági nevelés 

 Vállalkozói kompetencia fejlesztése. 

Könyvtárinformatika 

 Az iskolai könyvtár állományszerkezete, szolgáltatásai. 

 Az állományban való keresés algoritmusa. 

 Egyszerűbb tematikuskeresések. 
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 Főbb dokumentum típusok, használatuk. 

 Azonos témákról szóló információtípusok használata. 

 Különböző médiatípusok az ismeretszerzésben. 

 Alapvető segédkönyvek és szerkezetük. 

 Tematikus keresések (tények, adatok). 

 

I. évfolyam 

- Terem rendje. 

- Térbeli viszonyok. 

- Irányok, irányjátékok. 

- Ikonok, jelek készítése. 

- Információszerzés, könyvtár. 

- Számítógép ki-és bekapcsolása. 

- Számítógép részei. 

- Billentyűzet. 

- Egér használata. 

- Betűkeresés billentyűzeten. 

- Oktatójátékok. Játékok. 

- Robotjátékok, algoritmusok megfogalmazása. 

II.  évfolyam 

- Ismerkedés a Windows-programmal. 

- Asztal részei, START menü. CPU. 

- Paint rajzolóprogram 

- Rajzok, színezések, ábrák 

- Billentyűzet használatának gyakorlása. 

- Perifériák. 

- Oktatójátékok, Játékok. 

- Gyűjtőmunka információ forrásokból 

III. évfolyam 

- Sajátgép 

- Meghajtók, foppy, könyvtár, mappa, file, intéző. 

- Mappa létrehozása, törlése, átnevezése, másolása. 
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- File mentése, törlése, átnevezése, másolása. 

- Formatálás. 

- Ismerkedés a WORD szövegszerkesztő programmal. 

- Gépelés, javítás 

- Másolások, bekezdés. 

- Oktatójátékok, játékok. 

- Adatok gyűjtése 

IV. évfolyam 

- Word szövegszerkesztő program 

- Ikonok, menük, formázások. 

- Alapvető szerkesztések. 

- Mozgás a szövegben. 

- Kijelölések, javítások. 

- Táblázat. 

- Ismerkedés az Internettel, keresések az Interneten. 

- Adatok gyűjtése, értelmezése, csoportosítása, rendezése. 

- Szövegrészek, másolása. 

- Honlapok meglátogatása 

- Oktató CD-k. 

- Problémamegoldás 

- Nyomtatás. 

- Kép beszúrása, clip art. 

- Tabulátor. 

- Könyvtári informatika 

- Segédkönyvek használata (lexikonok, szótár, enciklopédia) 

 

Továbbhaladás feltételei: 

A tanuló ismerje fel és nevezze meg a számítógép fő részeit. Használja kezeli 

a billentyűzetet és az egeret. Tudjon kommunikálni oktatási célú 

programokkal. Elakadás, hibaüzenet esetén tudjon kommunikálni. Ismerje 

meg a szövegszerkesztés és rajzprogram főbb szolgáltatásait. Tudjon velük 

egyszerű dokumentumot létrehozni. 

Tudjon tájékozódni az iskolai könyvtár szabadpolcos állományában. 
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Ismerje az információhordozók mindennapi életben használt típusait. Legyen 

képes olvasmányairól röviden, szóban beszámolni. 

 

Fogyasztóvédelem: 

Elektronikus kereskedelmi (előnyök, hátrányok). Internetes fogyasztói 

veszélyforrások. 

Információkezelés jogi, etikai szabályainak ismerete 

 

Környezetvédelem: 

A számítógép egészségkárosító hatása. 

 

Értékelés: 

Folyamatos szóban. 

Részt vett és aktívan részt vett írásos megjegyzéssel. 

 

Fejlesztendő képességek: kompetenciák 

 

Megfigyelés, reprodukció: elemi információk megjegyzése, fogalmak 

felismerése, alkalmazása. 

Összefüggések megértése, könyvtárhasználás, magatartás. 

Ismeretek és képességek alkalmazása, problémamegoldás, lényegkiemelés. 

Önálló véleményalkotás 

Projektmunkában való részvétel. 

 


