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Technika és életvitel 

1–4. évfolyam 

Alapelvek 

 

A tantárgy célja olyan rendszerszemléletű gondolkodásmód célzatos és 

következetes kialakítása, amely fokozatosan feltárja a természetben és társa-

dalomban élő ember és az általa létrehozott technikai környezet bonyolult 

összefonódását és kapcsolatrendszerét. 

A Technika és életvitel tantárgy olyan ismereteket ad, képességeket, 

készségeket és beállítódásokat alakít ki, amelyek segítik a modern technika 

és gazdaság eredményeinek ésszerű felhasználását, ugyanakkor óvnak en-

nek torzító hatásaitól. 

A technika értelmezése jelentősen változott a történelem során. Hosszú 

évezredeken keresztül a gyakorlati tapasztalatokkal felhalmozott ismeretek 

összességét jelentette. A modern technika azonban már korántsem csak 

kézműves intelligenciát igényel. Korunk egyik legfontosabb kérdése: hogy 

miképpen tudunk együtt élni azzal a technikai környezettel, amelyet éppen 

az élet könnyebbé tétele érdekében hoztunk létre. 

A tantárgy célja az is, hogy bemutassa a környezeti károsodások és azok 

megelőzésének módjait, a fenntartható fejlődés összefüggéseit és követelmé-

nyeit, a problémák rendszerét és lényegét átlátó környezetgazdálkodást. 

Akármilyen komplex természettudományos oktatási rendszert is képzelünk 

el, az csak tüneti kezelést mutathat be a technika okozta környezeti károk 

megszüntetésére. Az okok megelőzésére kell a hangsúlyt helyezni, és erre al-

kalmas a rendszerszemléletű technikai nevelés. 

A Technika és életvitel tantárgy komplexitásában mutatja be a társada-

lom, az ökoszisztémák és a technikai rendszerek együttlétezését. Az életviteli 

ismeretek körébe tartoznak például a háztartástan, a szűkebb lakóhelyi kör-

nyezet, a lakás és környéke, a kertgazdálkodás. Az életvitelhez sorolhatók a 

helyes közlekedés és a közlekedési szabályok ismerete is. A Technika és élet-

vitel tantárgy a technika bonyolult kapcsolatrendszerét elméleti, gyakorlati, 

manuális, tervezési és modellezési feladatokon keresztül mutatja be 
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A tantárgy feladatai az 1–4. évfolyamokon 

A természetes és mesterséges környezet anyagainak megismerése, 

anyagvizsgálati tapasztalatok szerzése érzékszervi tapasztalással. Összefüg-

gések fölismerése az anyagok és a belőlük készült tárgyak között (alapanyag, 

termék, félkész termék). Az anyagföldolgozás alaplépéseinek alkalmazása. 

Tájékozódás az anyagokhoz kötődő mesterségekről és szakmákról. 

A ház körüli hagyományos és kézműves technológiák ismerete. 

Az emberi alkotással létrehozott terek esztétikai követelményeinek, a 

szerkezetnek és a formának a kapcsolata. Az épített környezet, a korszerű és 

a régi építmények (épületek, utak, hidak, felüljárók alagutak, toronyházak és 

tornyok) anyagainak és szerkezeteinek megismerése. (Szerkezeti anyagok, 

műanyagok, üveg.) Az adott lakókörnyezet előnyeinek és hátrányainak fölis-

merése. 

Becslés, mérés, egymás mellé rendezés, méretazonosság megállapítása. 

Önálló tervezés és kivitelezés az építésben és a tárgyalakításban. Tervek, el-

képzelések rajzi megjelenítése egyéni elképzelés szerint. Egyszerű makett ké-

szítése és elemzése terv alapján. A munkaeszközök rendeltetésszerű, bal-

esetmentes használata. 

A szárazföldi, vízi és légi közlekedés történetének ismerete. A városi, or-

szágúti, vasúti, vízi és légi közlekedés szerepének átlátása, eszközeik bemu-

tatása. Kerékpározás forgalomtól elzárt területen, megismerkedés a kerékpá-

ros közlekedés szabályaival. 

Egyszerű házimunkák elvégzése. Az életkornak megfelelő önkiszolgáló 

tevékenység megszokása. Balesetmentes szabadidőtöltés és játék. 

Környezetkímélő és a természetet szerető életmód kialakítása. 

 

 

 

 

 

Alapelvek célok 

 

Az Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterület alapvetően a világ ta-

pasztalati megismerésére és gyakorlati tudás szerzésére nyújt lehetőséget, 

egyben hozzájárul a tanulás és a munka megszeretéséhez, a tudás megbe-
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csüléséhez. A műveltségterület a gyakorlati problémamegoldás folyamatában 

szintetizálja a tanulók ismereteit. Konkrét problémahelyzetekből indul ki, 

életszerű megoldásokkal, eljárásokkal dolgozik, ezáltal kapcsolatot teremt az 

iskolai tanulás és az iskolán kívüli világ között. Az Életvitel és gyakorlati is-

meretek műveltségterület célja a mesterséges környezet területeinek és ösz-

szefüggéseinek bemutatásával a tanulók tájékozottságának, biztonságérzet-

ének növelése; az emberi alkotások megismertetésével a világ teljességének 

és szépségének átélése. További célja a civilizáció társadalmi, környezeti vo-

natkozásainak feltárása révén a felelős, környezettudatos, toleráns beállított-

ság kialakítása, a fenntartható fejlődés megértése, elfogadása, a kritikus fo-

gyasztói magatartás megalapozása. Az alkotómunka folyamatának, összete-

vőinek gyakorlati elsajátításával az alkotás örömének átélése, a munka meg-

becsülése, végső soron a pozitív alkotó magatartás kialakítása a cél. A mun-

kafolyamatok és egyes szakmák vázlatos bemutatása, megismerése a pálya-

orientációt alapozza meg. A problémák megoldása, a konfliktusok kezelése 

segít a tanulónak abban, hogy rátaláljon szakmai identitására, helyére a vi-

lágban, és helyes önértékelésű, fejlődőképes autonóm személyiséggé váljon.  

 

A műveltségterületben rejlő fejlesztő hatás a tanulók életkorának megfelelő 

módon, mértékben és szinten akkor érvényesül, ha a terület  

 felkészít a mesterséges környezetben való tájékozódásra; 

 megismertet az ember alkotta környezet legfontosabb jellemzőivel; 

 a megszerzett ismeretek alapján segíti, hogy a környezet és a természet 

védelme a tanulók tudatos szemléletévé és a gyakorlatban előhívható 

magatartási mintájává váljon, szem előtt tartva egyéni életük biztonsá-

gát is; 

 bemutatja az emberi alkotásokban megtestesülő használati, esztétikai, 

formai és etikai értékeket; 

 kialakítja, fejleszti a kritikus fogyasztói magatartást; 

 fejleszti azt a problémakezelő képességet, kreativitást, amellyel a kör-

nyezet és a személyiség alakítható; 
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 megteremti a feltételeket a munkának mint értéknek és örömforrásnak 

az elfogadását, előkészíti a pálya kiválasztását; 

 megteremti a rendszerelemzési, rendszer-diagnosztikai képességet;  

 a tanulói alkotás folyamatában az alkalmazott tudás szintjére emeli, 

egységbe szervezi a különböző tantárgyak ismereteit; 

 lehetőséget ad a műszaki kommunikációs eljárások alkalmazásának 

gyakorlására;  

 munkaműveletekhez kötődve fejleszti a kéz intelligenciáját és az érzé-

kelést; 

 fejleszti a fogékonyságot és a rugalmasságot;  

 az emberi tevékenységek, az átélt alkotások és életpályák megismerte-

tése révén hozzájárul a tanulók tudatosabb iskolaválasztásához; 

 tudatosítja az egyén szerepét és felelősségét az életpálya tervezésében; 

 felkészíti az egészséges életvitelre, a betegségek megelőzésére, a testi és 

lelki betegségek elleni védekezésre.  

 Az iskola alapvető feladata a személyes kompetencia fejlődésének a se-

gítése. A technika és életvitel tantárgy követelményei alkalmasak arra, 

hogy az önkiszolgálás képességei, az önvédelmi képességek kifejlődje-

nek.  

 

A tanulók életvitelét a hétköznapokban is hasznos ismeretek, tevékenységek 

körének tágításával; a természeti, társadalmi és humán dimenziók kapcsola-

tainak tudatosításával; a technikai környezetet strukturáló alapkategóriák 

kiemelésével, valamint a munka alkotóelemeinek elsajátításával alapozhat-

juk meg.  

A fejlesztési feladatok szerkezete  

1. A munka és a technika szükségessége, jelentősége és szerepe az emberi 

életben, haszna és veszélyei: a fenntartható fejlődés és a fenntartható fo-

gyasztás. 

2. Dokumentumismeret (tárgy, könyv, hálózati dokumentum)  



 

 

6 

3. Az alkotás folyamata, a gyakorlati problémafelismerési és problémamegol-

dó folyamat részei  

3.1. Problémafelismerés  

3.2. Tervezés  

3.3. Konstruálás, kivitelezés  

3.4. A tevékenység és eredményének értékelése  

3.5 Munkavégzési és tanulási szokások 

3.6 Magatartásformák 

4. Képességek 

4.1 Készségek, jártasságok 

4.2 Ismeret, megismerés 

4.3 Személyes képességek és készségek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. évfolyam 

Évi óraszám: 37 óra 

Belépő tevékenységformák Tartalmak 

 

Ember és környezete 

Ismerkedés a természetes és mesterséges kör-

nyezettel. 

Érdeklődés és megfigyelés a közvetlen mestersé-

 

A természetes és a mesterséges környezet 

anyagai. A lakás, az iskola, a játszótér tárgyai 

és anyagaik. A természetes anyagok. (fogyasz-
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Belépő tevékenységformák Tartalmak 

 

ges környezet (a lakás, az iskola és a lakókör-

nyezet) iránt, az erre irányuló tapasztalatszerzés. 

 

 

tóvédelem) 

Az anyag fölhasználása. Kézművesség 

Ismerkedés az anyagokkal, például agyag, ho-

mok, fa, termések, levelek, szalma, nád, Az 

anyagok tulajdonságainak vizsgálata érzékszer-

vekkel. 

Összefüggések fölismerése érzékszervi tapaszta-

lással az anyagok tulajdonságai és a belőlük ké-

szíthető tárgyak között az anyagok alakítása so-

rán. Például papír, fonal hajtogatása, tépése, sod-

rása, nyírása, ragasztása, agyag lapítása, gyúrása, 

sajtolása, formázása, fémek csiszolása, darabolá-

sa. 

Kézműves szakmák azonosítása, például fazekas, 

kosárfonó, kötélverő, kádár, bognár. 

 

A természetes és a feldolgozott (átalakított) 

anyagok. 

Az anyagokhoz kötődő mesterségek és szak-

mák. Az olló, a vonalzó, a csiszolópapír és a 

mintázóeszközök rendeltetésszerű és baleset-

mentes használata. (környezeti nevelés) 

Mérés 

Becslés, mérés, egymás mellé rendezés, méret-

azonosság megállapítása, azonos méretre alakí-

tás. 

Építés, alkotás egyéni elképzelés, minta vagy 

fénykép, esetleg látszati rajz alapján. 

 

Építés 

Építés, alkotás minta, fénykép, látszati rajz vagy 

egyéni elképzelés alapján. 

 

Körvonalrajz, alaprajz 

 

 

 

 

 

Építés síkban és térben. 

 

Közlekedési ismeretek 

A közlekedésben való részvétel gyakorlása, tuda-

tos figyelése, figyelmes közlekedés. Az utazással 

kapcsolatos magatartásformák megismerése és 

gyakorlása. A veszélyhelyzetek elkerülése. 

 

 

Életvitel – háztartástan 

Házimunkák megfigyelése, a munkamegosztás 

jelentőségének és módjának felismerése a család-

ban, rajzos napirend készítése. 

Az egészséges ételek és ruházat kiválasztása, és 

indoklása. 

 

A gyalogos közlekedés szabályai. A biztonsá-

gos tömegközlekedés. (környezeti nevelés) 

 

 

 

 

 

Házimunkák, munkamegosztás. 

Az egészséges táplálkozás és öltözködés. 

Anyagok otthon a háztartásban. (fogyasztóvé-

delem) 
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Fogalmak 
 

 

Ember és környezete: természetes környezet, mesterséges környezet 

Anyagok és megmunkálásuk, felhasználásuk  

Alak, alakíthatóság, alaprajz, becslés, hosszúság, keménység, képlé-

kenység, körvonal, magasság, mélység, méret, puhaság, simaság, szélesség, 

szilárdság, távolság, természetes és mesterséges anyagok, terv, törékenység. 

Tervezés, Építés 

 Építmény, építőelem, alaprajz, körvonalrajz, méret, magasság, mélység, 

szélesség, távolság, terv. 

Közlekedési ismeretek 

Gyalogos közlekedés, jel, jelzés, jelzőlámpa, közlekedés, közlekedési 

szabályok, tömegközlekedés. 

Életvitel, háztartástan 

 Házimunkák, munkamegosztás, egészséges táplálkozás, egészséges öl-

tözködés. 

 

A továbbhaladás feltétele 

Az első évfolyam végén a kerettanterv nem határoz meg a továbbhala-

dáshoz szükséges feltételeket, az első és a második évfolyamot egy fejlesztési 

szakasznak tekinti. 
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2. évfolyam 

Évi óraszám: 37 óra 

Belépő tevékenységformák Tartalmak 

 

Ember és környezete 

Az évszakok és az időjárási elemek (pl. napsütés, 

derült idő, eső, havazás, szél) megismerése és 

tulajdonságaik jellemzése. A lakóhely szűkebb 

földrajzi környezetének bemutatása. A környezet 

káros hatásainak felismerése és a védekezés 

módjainak fölsorolása (pl. öltözködés, kunyhó-

építés, házépítés). A természetes és az ember 

alkotta környezet megkülönböztetése, jellemzőik 

elmondása. 

 

 

Védekezés a környezet kellemetlen hatásai ellen. 

A természetes és mesterséges környezet. A lakó-

hely és a lakótér. Az ember természetátalakító 

munkája. 

(környezeti nevelés) 

 

Anyagok és megmunkálásuk, felhasználásuk 

Anyagok hasítása, csavarása, nyújtása, össze-

nyomása. 

A papírkészítés műveletsorának elmesélése. 

Tárgyak készítése hagyományos kézműves tech-

nológiával természetes és mesterséges anyagok-

ból (pl. háncsból, vesszőből, faágakból, kukori-

caszárból).  

A takarékos anyagfelhasználás szabályainak be-

tartása. 

 

Az anyagok vizsgálata anyagtulajdonságok. 

Az anyagok feldolgozása. Célszerű és takarékos 

anyagfelhasználás. (környezeti nevelés) 

 

A papírkészítés folyamata. 

A nyersanyag, az alapanyag és a termék fogalma. 

A helyes szerszámhasználat. Áruismeret, mitől 

függ egy termék minősége. (fogyasztóvédelem) 

 

 

Tervezés, építés 

Egyszerű tárgy (pompon, rongybaba, papírkoro-

na) tervezése és készítése, egyéni elképzelések 

megvalósítása. 

Makett építése látszati rajz alapján, építőelemek-

ből,  

pl. házépítés. 

 

 

A makett. Az elrendezés, az esztétikum és az 

egyensúly szerepe. 

Mérés, műszaki ábrázolás 

A becslés és a méretmegadás gyakorlása. 

Körvonalrajzok készítése. 

 

 

A mérés szerepe a technikában. Látszati rajz, 

vázlatrajz, méretrajzjelek. A kicsinyítés és nagyí-

tás fogalma. 

Közlekedési ismeretek 

A veszélyhelyzetek fölismerése és elkerülésük 

módjainak megismerése. 

A közlekedési eszközök használati szabályainak 

tudása és azok betartása. Biztonságos közleke-

dés tömegközlekedési eszközökkel. 

 

 

 

 

 

A biztonságos közlekedés. A forgalomirányítás 

szerepe a közlekedés biztonságában. A forgalom-

irányítás jelzései. Jelzőtáblák, jelzőlámpák, gya-

logátkelőhelyek. 

Vasúti átjáró, sorompó, fénysorompó. 

Az utazásról. Viteldíj.  

A mozgólépcső használata. A biztonsági sáv sze-

repe a balesetek elkerülésében. 
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Háztartástan, életvitel 

Az otthon és az iskola eltérő feladatainak össze-

vetése a jó közérzet szempontjából. 

Az osztályterem díszítése. 

A ház körüli (otthoni) teendőkben való részvétel, 

a házimunkákban való szerepvállalás elmesélése. 

Kézi varrás. 

A közelben levő szolgáltató egységek felkeresése 

és megismerése, például posta, fodrászat, bevá-

sárló helyek. 

 

 

 

 

A házimunkák fajtái. A takarékoskodás fontos-

sága. 

A ruházkodás. A ruhák anyagai és azok szárma-

zása. A gyapjú földolgozása. A textil megmunká-

lása. 

Szolgáltatások.  

Fogalmak 

Ember és környezete 

Lakóhely, lakótér, mesterséges környezet, természetes környezet. 

Anyagok, megmunkálásuk és felhasználásuk 

Alapanyag, anyag-átalakítás, anyagtakarékosság, anyagvizsgálat, 

nyersanyag, termék. 

Tervezés, építés 

Alak, alaprajz, körvonalrajz, látszati rajz, méret, vázlatrajz. 

Közlekedési ismeretek 

Átjáró, biztonsági sáv, fénysorompó, forgalomirányítás, jelzőlámpa, jel-

zőtábla, közlekedési eszköz, mozgólépcső, sorompó. 

Életvitel, háztartástan 

Háztartás, ruházkodás, szolgáltatás, takarékosság. 

A továbbhaladás feltételei 

Az ember természetátalakító munkájának megismerése (lakóhely és la-

kótér). Az anyagok tanult tulajdonságainak ismerete. Az elvégzendő mun-

kákhoz szükséges eszközök és szerszámok biztos, balesetmentes használata. 

Látszati rajz, vázlatrajz készítése. A rajzelemek helyes alkalmazása. Egyszerű 

tervezés és építés. A háztartás és a hozzá kapcsolódó szokások megismerése 

és elmesélése. 
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3. évfolyam 

Évi óraszám: 37 óra 
 

Belépő tevékenységformák Tartalmak 

 

Ember és környezete 

A környezet tárgyainak anyagai és eredetük megis-

merése. 

 

 

Élővilág és tárgyi környezet. A biológiai élőhe-

lyek hasznosítható anyagai. A hasznosítható 

élettelen anyagok. (környezeti nevelés) 

 

Anyagok megmunkálása, felhasználása 

Anyagok összeválogatása használati tárgyak készí-

téséhez a szerkezet, tulajdonság, funkció összefüg-

géseire alapozva, például bábparaván-készítés papí-

rok, szövetek és fák fölhasználásával. 

Az előkészítő és átalakító műveletek elvégzése. 

Tárgykészítés, saját ötlet megvalósítása, a funk-

ció, forma, esztétikum együttes figyelembevéte-

lével. 

A nyírás, a szövés, a fonás, a faragás gyakorlása 

konkrét feladatokban. 

A szükséges szerszámok és eszközök baleset-

mentes használata. 

Fához kötődő mesterségek megismerése, (pl. ács, 

asztalos) 

 

 

Az anyagok vizsgálata. Az anyag látható szer-

kezete. Formálhatóság és terhelhetőség. (fo-

gyasztóvédelem) 

Az anyagok átalakítása. 

A szerkezet, a tulajdonság és a funkció össze-

függése.  

Mai és régi használati tágyaink funkciója. 

Tervezés és építés 

Az építészet történeti fejlődésének tanulmányo-

zása. Egyszerű épületmakettek irányított készíté-

se megadott alaprajz szerint. A népi építészettel 

kapcsolatos tapasztalatok felhasználása tervező 

és építő feladatokban. 

 

 

Építészet fejlődése. 

Népi építészet. 

A lakás szerkezete. 

Az emberi alkotással létrehozott belső terek 

esztétikája. 

 

 

 

Műszaki ábrázolás 

Méretek leolvasása rajzokról. A rajz és a tárgy 

megfeleltetése. Alaprajzkészítés 

 

 

A méretmegadás elemei. Méretvonal, méret-

szám. 

Mérés 

A mérési eredmények följegyzése.  

 

 

Mérés centiméter-pontossággal, mérési ered-

mények. Rajzolvasás. Alaprajz. 

Közlekedési ismeretek 

A közlekedési eszközök használatának szabályai, 

ezek ismerete és gyakorlása. Biztonságos közle-

kedés tömegközlekedési eszközökkel. 

A kerékpáros közlekedés gyakorlása. 

 

 

A közlekedés kialakulása, a kerék szerepének 

fontossága. Utazás a városban. Utazás vasúton. 

Közlekedésbiztonság. 

Életvitel, háztartástan  
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A háztartást megkönnyítő eszközök megismerése 

és használatuk gyakorlása. Az életkornak megfe-

lelő önkiszolgáló tevékenység. 

A balesetveszélyek fölismerése és megelőzése a 

háztartásban. 

Helyes idő-, anyag- és pénzbeosztás. 

A telefon használata. 

Háztartási eszközök és biztonságos használa-

tuk. 

Lakóhelyi szolgáltatások. (környezeti nevelés) 

Áruismeret. Anyagok otthon a háztartásban. 

(fogyasztóvédelem) 

 

 

 

 

A zsebpénz. 

Takarékosság, gazdálkodás, megtakarítás. 
  

Fogalmak 

Ember és környezete 

Élőhely, élővilág, tárgyi környezet. 

Anyagok megmunkálása, felhasználása 

Átalakító műveletek, előkészítő műveletek, formálhatóság, ipar, látható 

szerkezet, népművészet, terhelhetőség. 

Tervezés, építés  

Belső tér, méretszám, méretvonal, település. 

Közlekedési ismeretek 

Közlekedés, közlekedésbiztonság, közlekedési eszközök. 

Életvitel, háztartástan 

Háztartási eszközök, napirend, takarékoskodás, testápolás. 

 

A továbbhaladás feltételei 

Az élő és tárgyi környezetünk kapcsolatának megismerése. 

Az anyag, a szerkezet, a forma, a funkció és az esztétikum összefüggéseinek 

magtapasztalása tárgykészítés folyamán. Szakszerű és biztonságos szer-

számhasználat. Egyszerű makett irányított tervezése és elkészítése. Egyszerű 

sematikus ábra olvasása és értelmezése (alaprajz méretezés). Mérés centimé-

ter-pontossággal. 

 
 

 

 

4. évfolyam 
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Évi óraszám: 37 óra 

 

Belépő tevékenységformák Tartalmak 

 

Az ember és környezete 

Természetes és mesterséges környezet szem-

pontokkal irányított megfigyelése. A technikai 

érdekességek, természeti „találmányok” megfi-

gyelése, bemutatása. A városi és falusi élet össze-

hasonlítása és vélemény megfogalmazása. 

A nagyvárosi élet előnyeinek és hátrányainak 

megbeszélése. 

 

 

 

Épített környezet, korszerű építmények: épüle-

tek, utak, alagutak, hidak, felüljárók, toronyhá-

zak, tornyok. A nagyvárosi élet. (környezeti 

nevelés) 

 

 

Anyagok megmunkálása, fölhasználása 

Technológiai lépések helyes alkalmazása, önálló 

tervezés és kivitelezés, például papírdoboz, ék-

szerek tervezése és készítése különböző anyagok 

felhasználásával. 

Az alapanyagok célszerű kiválasztása és a legke-

vesebb hulladékra törekvés a munkafolyamatok-

ban.  

A festés, szövés, papírmerítés technológiai lépé-

seinek megismerése és helyes alkalmazása. 

A meglátás, a problémaválasztás indoklása egy-

két mondatban. A munkahely rendje, tisztasága. 

A munkavégzéshez szükséges elemi kézügyesség 

kialakítása, az anyagminőség iránti érzék fejlesz-

tése. 

 

 

 

Az anyagok vizsgálata. A szerkezeti anyagok és 

szerepük. Az üveg. A műanyagok. (fogyasztó-

védelem) 

 

Az anyagok átalakítása (feldolgozása). (kör-

nyezeti nevelés) 

Az alapanyag, a résztermék, a félkésztermék, a 

termék, a hulladék és a melléktermék fogalma. 

(fogyasztóvédelem) 

 

Cserélhetőség, szabvány. 

Hagyományos technológiák a ház körül és a 

kézművességben. 

Tervezés, építés 

A feladat elképzelése, megoldási tervek készítése. 

A forma, a funkció és a méret közötti összefüg-

gések megállapítása és fölhasználása a tervezés 

során. A műveleti sor önálló megalkotása és vég-

rehajtása. 

 

 

A cél megfogalmazása: a rendeltetés, a célsze-

rűség, a szerkezet, a tulajdonságok és a forma 

összhangja. 

Mérés, műszaki ábrázolás 

A mérés és a rajzeszközök használatának gyakor-

lása. A tárgy jellemzése alaprajz és nézetrajz alap-

ján. Rajzolvasás gyakorlása. 

 

 

Alaprajz és nézet. Nézeti ábrázolás, nézetrajz. 

Épített környezet 

Egyszerű makettek készítése és a kész munka 

összehasonlítása a tervekkel, például szobamodell 

készítése, híd, felüljáró, torony modellezése. 

 Személyes igények, szükségletek megnevezése. 

Az egyéni indíttatású probléma megérzése, felis-

 

Az emberi alkotással létrehozott terek esztétikai 

követelményei. A szerkezet és a forma kapcso-

lata. Az elrendezés szabályai. Működőképesség 

és esztétikum. A szín, a forma és a harmónia 

hatása a közérzetre. (környezeti nevelés), (fo-
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merése segítséggel. 

 

gyasztóvédelem) 

 

 

 

Közlekedési ismeretek 

Közlekedés tömegközlekedési eszközökkel. A 

tömegközlekedési szabályok értelmezése, alkal-

mazása szituációs játékokban. A kerékpáros köz-

lekedés gyakorlása, táblák, lámpák, útburkolati 

jelek megismerése. 

 

 

A modern közlekedés eszközei. Szárazföldi, ví-

zi és légi közlekedés. 

Helyi és távolsági közlekedés. (környezeti ne-

velés) 

 

Életvitel, háztartástan 

Egyszerű háztartási munkák bemutatása, elvégzé-

se. Megoldásmódok keresése az idővel való gaz-

dálkodás bemutatására. A munkaterület tisztán 

tartása, rendszeretete fejlesztő gyakorlatok. Az 

egészséges és kultúrált étkezés szabályainak be-

mutatása, megbeszélése, alkalmazása. 

Az életkornak megfelelő önkiszolgáló tevékeny-

ség a legszükségesebb szolgáltatások használata, 

például telefonos tudakozó, mentők, tűzoltók, 

rendőrség hívása. 

 

A magatartás esztétikuma. 

Értékrend alakítása. 

Balesetmentes szabadidőtöltés és játék. 

Az időjárásnak megfelelő öltözködés. 

A lakásból elérhető legfontosabb szolgáltatá-

sok. 

Fogalmak 

Ember és környezete 

Épített környezet, nagyvárosi élet, korszerű építmények, technikai érde-

kességek 

Anyagok megmunkálása, fölhasználása 

Cserélhetőség, hulladék, melléktermék, műanyag, résztermék, szab-

vány, szerkezeti anyagok, technológia, termék. 

Tervezés, építés 

Cél, célszerűség, esztétikum, feladat, makett, műveleti sor, rendeltetés, 

stabilitás, termék, terv. 

Közlekedési ismeretek 

Helyi közlekedés, irányítási rendszer, légi közlekedés, szárazföldi közleke-

dés, távolsági közlekedés, vízi közlekedés. 

Életvitel, háztartástan 

Egészségügyi szolgáltatás, háztartási munka, tervszerűség, időbeosztás, 

tisztaság, rendszeretet, kultúrált étkezés, szabadidő, öltözködési szabá-

lyok, takarékosság, legfontosabb segélyhívószámok. 
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A továbbhaladás feltételei 

A nagyvárosi környezet építményeinek megismerése. Épített környezet, 

korszerű építmények megnevezése. 

Az anyagfeldolgozás általános jellemzőinek bemutatása. A hulladék és a 

melléktermék fogalmak pontos használata. 

Az anyagok takarékos és célszerű felhasználása. Önálló tervezés és kivi-

telezés az építésben és a tárgyalakításban. A tervek és elképzelések rajzi 

megjelenítése. Egyszerű makett készítése és elemzése a terv alapján. A közúti 

kerékpáros közlekedés szabályainak betartása. 

Időjáráshoz, évszakhoz, napszakhoz, alkalomhoz kapcsolódó életviteli 

szokások. 

A takarékosság fontosságának és lehetőségének felismerése konkrét 

helyzetekben. Időjáráshoz, évszakhoz, napszakhoz, alkalomhoz kapcsolódó 

életviteli szokások értelmezése, indoklása. Értse a helyes vásárlási szokások 

fontosságát.  

 


