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CÉLOK ÉS FELADATOK 

A Természetismeret tantárgy tartalmában és szemléletében szervesen épül az 

1–4. évfolyam környezetismeret tantárgyára, azzal egységes rendszert alkot. 

Célja az 1–4. évfolyamon megalapozottak továbbfejlesztése mind az elemi ter-

mészettudományos megismerés módszereinek, mind az egészséges és környe-

zettel harmonikus életvezetési szokások tekintetében.   

Célja, hogy a tanulók képessé váljanak a természet jelenségeinek elemi szintű 

értelmezésére. A tantárgy vizsgálódásának középpontjában ezért nem az egyes 

természettudományok alaptételei, hanem az élő- és élettelen természet konkrét 

valósága, a jelenségek, a táj és a környezet állnak. A megismerés lényege, hogy 

a környezet állandóan változó, komplex, egészleges rendszer, ezért a tantárgy 

alkalmas arra, hogy megalapozza a környezet fenntarthatóságának társadalmi 

igényét az életkori sajátosságoknak megfelelő szinten. Az iskolai nevelés-

oktatás kiemelt célja a személyes boldoguláshoz, fejlődéshez szükséges kulcs-

kompetenciák kialakítása, fejlesztése. 

A természetismeret tantárgy ismerettartalma alapján a cél elsődlegesen a ter-

mészettudományos kompetencia  megalapozása, az önálló és társas (csoportos) 

tanulás, kezdeményezőképesség kialakítása, fejlesztése. 

Az 5–6. évfolyamon tanuló gyermek természettudományos gondolkodását job-

bára még a szemléletes képi tartalmak jellemzik, de ebben az életkori szakasz-

ban már megalapozódnak annak absztrakt kategóriái is.  

Ugyanakkor a valóságos természeti folyamatok, összefüggések, törvényszerűsé-

gek megértéséhez szükséges térbeli és időbeli elvonatkoztatás képessége egyre 

árnyaltabb és biztosabb képzetek kialakítását teszi lehetővé. 

Az elemi természettudományos nevelés fontos feladata tehát a konkretizálásra 

és általánosításra építve az elvonatkoztatás képességének alapozása, az egysze-

rű absztrakt fogalmak, ítéletek és következtetések használatának megtanítása. 

Továbbra sem törekszünk azonban az elvont tudományos fogalmak meghatáro-

zására, definíciószerű megtanítására. Ebben az életkori szakaszban a termé-

szettudományos gondolkodáshoz szükséges képességeket kell megalapoznunk. 

Tanult ismeretek alapján elvárható, hogy a gyermek egyre biztosabban igazod-
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jék el közvetlen, majd távolabbi – magyarországi, kárpát-medencei, európai – 

környezetében, a közvetlenül, majd közvetetten megismerhető természeti fo-

lyamatok, történések körében. Fontos feladat a nemzeti, nemzetiségi és etnikai 

hagyományok tudatosítása, az ápolásukra történő nevelés.   

 

 

KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE 

 

A hatékony és önálló tanulás a motiváció folyamatos fenntartására, a figye-

lem összpontosítására épül. Kívánatos ezért, hogy a gyermek a természetisme-

ret tantárgy képzési folyamatában találkozzék az értelmes, összefüggésekre 

épülő tanulás eljárásaival, gyakorolhassa azokat egyénileg és társaival együtt-

működve is. A társakkal való kooperáció lehetővé teszi a közösségi beillesz-

kedés, a szociális kompetencia megalapozását, a kezdeményezőképesség, a 

kreativitás és a kommunikálás szintjének fejlődését. A diákoknak legyen mód-

juk egyéni érdeklődésük kielégítésére, örömteli megismerési, tanulási élmények 

szerzésére. Ezek elősegítése érdekében segítsen a tantárgy az iskolán kívül 

szerzett ismeretek feldolgozásában is (projektmunka, terepi csoportos megfigye-

lések). 

A természetismeret tanítása során a környezet állapota iránti érzékenység, az 

ökológiai szemlélet, valamint a helyes környezeti attitűdök, magatartás, érték-

rend alakítására nagy figyelmet fordítunk. Elősegítjük a környezetért felelős 

életvitel szükségességének megértését. Támogatjuk a tanulókat a környezetük 

használatára vonatkozó helyes döntéseik meghozatalában, segítjük környezet-

tudatuk, felelősségérzetük fejlődését.  

Mind a természetismeret tanulása során elsajátított ismereteknek, mind a gon-

dolkodási képességeknek biztonságos alapot kell képezniük a természettudo-

mányos kompetencia megalapozásához, a későbbi természettudományos tan-

tárgyak – a fizika, a kémia, a biológia és egészségtan, illetve a földrajz –  elsajá-

tításához. A természeti és társadalmi-gazdasági környezetben lezajló kölcsön-

hatások megfigyelése, észlelése, értelmezése kiváltja a gyerekekben a kritikus 

és kíváncsi attitűdöt, felkelti az érdeklődést a környezet és a fogyasztói társada-
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lom problémái iránt, elősegíti a megoldás keresésének igényét. 

 

 

KULCSKOMPETENCIÁKRA ÉPÜLŐ KIEMELT FEJLESZTÉSI 

FELADATOK 

Énkép, önismeret 

A természetismeret tanítás célja, hogy a természettudományos gondolkodáshoz 

szükséges képességeket megalapozza. Ennek érdekében fontos a gyermekek te-

vékenykedtetése, a közvetlen tapasztaláson alapuló ismeretszerzés megvalósí-

tása. A tanulási tartalmak elsajátításának így a tanulók maguk is aktív része-

seivé kell, hogy váljanak, s az értékek megnevezése és azonosítása során én-

képükbe integrálják az újabb és újabb ismereteket. 

 

Hon- és népismeret 

A természetismeret tárgy lehetőséget nyújt hazánk természeti földrajzának és 

társadalmi-gazdasági életének bemutatására az életkori sajátosságoknak meg-

felelő szinten. Megismerteti a tanulókkal a városi és falusi  környezet és min-

dennapi élet sajátosságait, hagyományait és különbözőségeit. Megalapozza a 

diákokban a  nemzettudatot, hazaszeretetet. Elősegíti a természeti és társadal-

mi környezet megismerését, kölcsönös egymásra hatásuk felismerését, az em-

beri tevékenységek környezetformálásának és átalakításának felelősségét. 

 

Környezettudatosságra nevelés 

Törekednünk kell a környezettudatos, a környezetért felelősséget érző, a kör-

nyezettel szemben „gazda szemléletű” magatartás kialakítására. A tanulók kap-

csolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába. 

Életmódjukban a természet tisztelete és szeretete, a környezeti károk megelőzé-

sére való törekvés váljék meghatározóvá. Értsék meg a természeti környezet vé-

delmének szükségességét a fenntartható gazdaság- és fejlődés érdekében. 

Kiemelt feladatunk a megismerési képességek fejlesztése. A tanulók váljanak 

nyitottá a természet szépségei, értékei, illetve a környezeti problémák iránt. Le-

gyenek képesek a természeti, és az ember alkotta környezetről különféle módon 
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szerzett ismereteiket egymással összehasonlítani, csoportosítani, rendszerezni, 

egyszerű vizsgálatokat, kísérleteket elvégezni, megtervezni, és azok eredményeit 

elemezni, kiértékelni. Legyen gyakorlatuk a különböző természeti tárgyak, élő-

lények, jelenségek minőségi és mennyiségi jellemzőinek elemi szintű összeha-

sonlításában, mérésében, az adatok ábrázolásában. Ismerjék és használják a 

vizsgálódásokhoz, mérésekhez szükséges eszközöket, és kezeljék azokat bal-

esetmentesen, környezetkímélő módon. Szerezzenek  gyakorlottságot a min-

dennapi életben előforduló mérésekben, a hosszúság, az űrtartalom, a sűrűség, 

a nyomás, a hőmérséklet és az idő mértékegységeinek használatában. 

Tájékozottak legyenek a természettudományos megismerés folyamatáról, a ter-

mészettudományok fejlődéséről. Tudják, hogy a természettel kapcsolatos isme-

reteiket felkészültségüknek megfelelő könyvek, cikkek olvasása, a rádió és a te-

levízió adásainak hallgatása, nézése, a számítógépes kapcsolatteremtés révén is 

fejleszthetik, de sok téves nézettel is találkozhatnak. 

Tudjanak önállóan problémákat megfogalmazni a környezetükre vonatkozólag, 

beszámolni a saját tapasztalataikról, álló- és mozgóképekről, történetekből, le-

írásokból, a különböző kommunikációs eszközökből szerzett ismereteikről önál-

lóan. Tudjanak írásban válaszolni ismereteiknek megfelelő szóbeli vagy írásbeli 

kérdésekre. Tudjanak egyszerű jelenségeket, folyamatokat, összefüggéseket 

vázlatosan ábrázolni. Legyenek tájékozottak arról, hogy a természettudomány-

ok milyen meghatározó szerepet töltöttek be új kérdések  felvetésében és az 

emberiség problémáinak megoldásában, az élet minőségének javításában. Érté-

keljék, tiszteljék a tudósok kiemelkedő eredményeit, kitartó szorgalmát. 

 

A tanulás tanítása  

Tegyük érdekeltté tanulóinkat a természeti környezet ismereteinek befogadásá-

ra. Motiváljuk őket minél több közvetlen tapasztalatszerzés biztosításával (ta-

nulmányi séták, kirándulások, erdei iskola, kísérletek, film- és képvetítés). Az 

eredményes tanulás módszereinek és technikáinak elsajátíttatása során bizto-

sítsuk a csoportos tanulást, a kooperatív csoportmunka lehetőségét. Erősítsük 

a megfigyelési, megnevezési, és felismerési képességeket, a memória és gondol-

kodási kultúra fejlődését. Törekedjünk a gondolkodási képességek: a rendsze-

rezés, a tapasztalatszerzés, az összefüggések felismerésére és a problémameg-

oldás (analízis, szintézis, összehasonlítás, általánosítás, konkretizálás) fejlesz-
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tésére, és a mindennapokban történő felhasználására. Tudják a tanulók isme-

reteiket megadott szempontok szerint rendszerezni, a lényeges tulajdonságokat 

a lényegtelentől elkülöníteni, a jellemző tulajdonságokat kiválasztani, azok 

alapján általánosítani, majd elvonatkoztatni.  Megfigyeléseiket, tapasztalataikat 

a tanult szakkifejezések alkalmazásával, tanári segítséggel tudják megfogal-

mazni és önállóan, rajzban és írásban rögzíteni. Tanári segítséggel legyenek ké-

pesek tájékozódni egyszerűbb enciklopédiákban, lexikonokban, tudjanak isme-

retekhez jutni különböző szöveges és képi ismerethordozókból, az elektronikus 

médiából. Tudjanak térképen tájékozódni, térképvázlatot készíteni. Tudják ma-

gyarázni az egyszerű természeti jelenségek és folyamatok okait, az egyszerűbb 

technikai eszközök (hőmérő csapadékmérő, szélkanál, szélzsák) működését. 

Tanári segítséggel tudják összehasonlítani a környezetében megnyilvánuló köl-

csönhatásokat, változásokat. Legyenek képesek a megfigyelt és megvizsgált élő-

lények életmódjára, testfelépítésére, az élettelen és az élő környezetükhöz fűző-

dő kapcsolataikra vonatkozó tárgyilagos ismeretek megszerzésére. Tudják fel-

használni, alkalmazni a mindennapi élet problémáinak megoldásában az elemi 

természettudományos ismereteiket.   

Testi és lelki egészség  

Értessük meg a tanulókkal, hogy környezetük állapota saját egészségükre is 

hatással van, igényeljék az  egészséges életkörülményeket. Ismereteik ébresz-

szék rá őket, hogy maguk is felelősek a környezet egészséges állapotának fenn-

tarthatóságáért. Ismertessük meg a háztartás, az iskola, a közlekedés egészsé-

get, testi épséget veszélyeztető leggyakoribb tényezőit. Az egészséges életmódra 

nevelés a prevenció, a betegségek elkerülése mellett az egészséges állapot öröm-

teli megélésére, a harmonikus élet értékként való tiszteletére is neveljen. 

 

 

 

 

DIFFERENCIÁLT TANULÁSSZERVEZÉSI SZEMPONTOK 

 

A természetismeret tanítása során részesítsük előnyben az olyan szervezési 

megoldásokat, amelyek előmozdítják a tanulás belső motivációinak, önszabá-

lyozó mechanizmusainak kialakítását, fejlesztését (pl. projekt tanítás, közvetlen 
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szemléltetés természeti környezetben, az információs és kommunikációs tech-

nikák, a számítógép felhasználása). 

 

A tanulásszervezés meghatározó szempontja legyen a tanulók aktivitásának op-

timális kibontakoztatása.  

A tanítási folyamat megszervezése segítse elő a tanulók előzetes ismereteinek, 

tudásának, nézeteinek feltárását, adjon lehetőséget esetleges tévedéseiknek 

korrigálására és tudásuk átrendeződésére. 

 

A tanulási-tanítási folyamat alkalmazza az együttműködő (kooperatív) tanulás 

technikáit, formáit: osztálymunkában, csoportoktatásban, a tanulók páros te-

vékenységének megszervezésével. Építsen a tanulók tevékenységeinek, önálló-

ságának, kezdeményezésének, problémamegoldásainak, alkotóképességének 

előtérbe állítására.   

 

Érvényesüljön a tanulásszervezés egyik fő elve és teendője a tanulókhoz opti-

málisan alkalmazkodó differenciálás a feladatok kijelölésében, azok megoldá-

sában, a szükséges tanári segítésben, az ellenőrzésben, az értékelésben. 

Sajátos tanulásszervezési megoldások alkalmazása szükséges a különleges bá-

násmódot igénylő, sajátos nevelési igényű gyerekek, a tanulási és egyéb prob-

lémákkal, magatartási zavarokkal küzdő tanulók nevelésének, oktatásának 

eredményes megvalósításához.  

 

 

 

 

 

FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK 

 

Ismeretszerzési, -feldolgozási és -alkalmazási képességek 

A tanuló váljék nyitottá a természet szépségei, értékei, illetve a környezeti prob-

lémák iránt. Legyen képes a természeti és az ember alkotta környezetről külön-

féle módon szerzett ismereteit egymással összehasonlítani, csoportosítani, 

rendszerezni, egyszerű vizsgálatokat, kísérleteket elvégezni, megtervezni és 
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azok eredményeit elemezni, kiértékelni. Legyen gyakorlata a különböző termé-

szeti tárgyak, élőlények, jelenségek minőségi és mennyiségi jellemzőinek elemi 

szintű összehasonlításában, mérésében, az adatok ábrázolásában.  

Ismerje és használja a vizsgálódásokhoz, mérésekhez szükséges eszközöket, és 

kezelje azokat balesetmentesen, környezetkímélő módon. Szerezzen gyakorlott-

ságot a mindennapi életben előforduló mérésekben, a hosszúság, a tömeg, az

 űrtartalom, a sűrűség, a nyomás, a hőmérséklet és az idő mértékegységei-

nek használatában. Tudja ismereteit megadott szempontok szerint rendszerez-

ni, a lényeges tulajdonságokat a lényegtelentől elkülöníteni, a  jellemző tulaj-

donságokat kiválasztani, azok alapján általánosítani, majd elvonatkoztatni. 

Megfigyeléseit, tapasztalatait a tanult szakkifejezések alkalmazásával, tanári 

segítséggel tudja megfogalmazni és rajzban, írásban önállóan rögzíteni. Tanári 

segítséggel legyen képes tájékozódni egyszerűbb enciklopédiákban, lexikonok-

ban, tudjon ismeretekhez jutni különböző szöveges és képi ismerethordozókból. 

Tudjon térképen tájékozódni, térképvázlatot készíteni. 

Tudja magyarázni az egyszerű természeti jelenségek és folyamatok okait, az 

egyszerűbb technikai eszközök  működését. Tanári segítséggel tudja összeha-

sonlítani a környezetében megnyilvánuló kölcsönhatásokat, változásokat. Le-

gyen képes a megfigyelt és megvizsgált élőlények életmódjára, testfelépítésére, 

az élettelen és az élő környezetükhöz fűződő kapcsolataikra vonatkozó tárgyila-

gos ismeretek megszerzésére. Legyen képes felhasználni, alkalmazni elemi ter-

mészettudományos ismereteit a mindennapi élet problémáinak megoldásában.  

Lássa be, hogy környezetének állapota saját egészségére is hatással van, igé-

nyelje az egészséges  életkörülményeket. Ismeretei ébresszék rá, hogy ő maga is 

felelős a természet jövőjéért, a környezet egészséges állapotának fenntartható-

ságáért. Becsülje meg környezetének értékeit. Készüljön fel tudatosan a termé-

szet megóvására, a környezeti problémák megelőzésére, önmaga és társai vé-

delmére. 

 

Tájékozottság az anyagról  

Ismerje a környezetében előforduló legfontosabb – különböző szerveződési szin-

tű – anyagok alapvető tulajdonságait, a környezetre és önmagára veszélyes 

anyagokat, folyamatokat, jelenségeket. Ismeretei tegyék lehetővé az élvezeti és 

kábítószerek (szeszes ital, dohány, kábítószer) elutasítását. Ismerje fel a kör-
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nyezetét szennyező leggyakoribb folyamatokat és anyagokat.  

 

Tájékozódás az időben – az idő és a természeti jelenségek 

Szerezzen gyakorlatot az idő mérésében, a különböző folyamatok időtartamá-

nak becslésében.  Értse, hogy az idő múlásával természeti és társadalmi kör-

nyezete is változik. Tudja, hogy vannak megfordítható és nem megfordítható fo-

lyamatok. 

 

Tájékozódás a térben – a tér és a természeti jelenségek 

Ismerje a világtájakat, tudja azokat a valóságban és a térképen azonosítani. 

Tudjon tájékozódni a lakóhelyén és annak környékén.  

Ismerje Magyarország elhelyezkedését Európában és a Földön.   

Ismerje hazánk tájainak, életközösségeinek legfontosabb jellegzetességeit, is-

merje fel a főbb felszínformákat.  

Ismerje hazánk legjellemzőbb élőlényeit. 

 

Tájékozottság a természettudományos megismerésről, a természettudo-

mány fejlődéséről 

Legyen tájékozott arról, hogy a természettel kapcsolatos ismereteit felkészültsé-

gének megfelelő könyvek, cikkek olvasása, a rádió és a televízió adásainak hall-

gatása, nézése, a számítógépes kapcsolatteremtés révén is fejlesztheti, de sok 

téves nézettel is találkozhat.   

Tudjon önállóan problémákat megfogalmazni a környezetére vonatkozólag. Tud-

jon önállóan beszámolni a saját tapasztalataiból, álló- és mozgóképekből, törté-

netekből, leírásokból, a különböző kommunikációs eszközökből szerzett isme-

reteiről. Tudjon írásban válaszolni ismereteinek megfelelő szóbeli vagy írásbeli 

kérdésekre. Tudjon egyszerű jelenségeket, folyamatokat, összefüggéseket vázla-

tosan ábrázolni. Legyen tájékozott arról, hogy a természettudományok milyen 

meghatározó szerepet töltöttek be új kérdések felvetésében és az emberiség 

problémáinak megoldásában, az élet minőségének javításában. Értékelje, tisz-

telje a tudósok kiemelkedő eredményeit, kitartó szorgalmát. 
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5. ÉVFOLYAM 

Belépő tevékenységformák 

 

Konkrét fogalmak kialakítása egyszeri és rendszeres észlelés, megfigyelés, vizs-

gálat, egyszerű kísérlet alapján. 

A vizsgált történések közül a természeti jelenségek megkülönböztetése mások-

tól. Konkretizálás és általánosítás a megfigyelt jelenségekre építve. 

A megismert természeti jelenségekben az anyag változásainak alapfokú értel-

mezése. Az egyszerű jelenségek okszerű magyarázata. 

A szöveges és képi információk értelmezése, rendszerezése, egyszerű következ-

tetések megfogalmazása.  Egyszerű mérések és kísérletek önálló elvégzése és 

eredményeik értelmezése.A tanulói tevékenységek anyag- és energiatakarékos 

megvalósítása. Iránymeghatározás térképen, tájékozódás, egyenes vonalú tá-

volságmérés. A főbb felszínformák bemutatása példák alapján, álló- és mozgó-

képen, térképen. 

Információk nyújtása közvetlenül a valóságos környezet megfigyelésével, vizsgá-

latával, valamint közvetve, ismeretterjesztő kiadványok, képek, filmek, model-

lek segítségével. A környezetben megfigyelt élőlényekre vonatkozó köznapi is-

meretek természettudományos szemléletű bővítése és rendszerezése. Szabatos 

fogalomhasználat konkrét fogalmi szinten. 

A megismert élőlények testfelépítése és életmódja közötti alapvető összefüggé-

sek felismertetése. 

 

Tartalom és kulcskompetenciák, valamint a rájuk épülő fejlesztési feladatok 

Megfigyelés, vizsgálódás adott szempont szerint, a megfigyelést segítő egyszerű  

eszközök használatával. Megfigyelések, vizsgálatok, kísérletek tapasztalatainak 

értelmezése, egyszerű megfogalmazása, rögzítése, ábrázolása. Az alapvető fizi-

kai változásokat jellemző mennyiségek mérése, egyszerű kísérletek reproduká-

lása. Alapfokú tájékozódás a térben, a valóság és annak képi, térképi  ábrázo-

lása révén. A rész és egész viszonyának értelmezése. Oksági kapcsolatok, össze-
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függések felismerése, egyszerű magyarázata példák segítségével. 

Információszerzés ismeretterjesztő természetismereti kiadványok, térképek, fil-

mek segítségével. A könyvtár, a bemutatóhelyek és a valóságos környezet in-

formációforrásként való felhasználása. 

 

Időkeret: évi óraszám: 55,5 

 heti óraszám: 1,5 

Javasolt óraterv 

Témák 
Új tananyag  

feldolgozása 

Gyakorlás, helyi 

felhasználás 

Összefoglalás,  

ellenőrzés, hiánypótlás 

Össz- 

óraszám 

I. Tájékozódás a térképen, 

térképismeret. 

6  2 8 

II. Az időjárás, éghajlat 

elemei 
5 1 2 8 

III. A földfelszín változása 
11  2 13 

IV. környezetünk élővilága 18 2 5 24 

Év végi ismétlés   2 2 

I. Téma: Tájékozódás a térképen, térképismeret 

Cél: 

 – Kiterjeszteni a tanulók tájékozódásra vonatkozó ismereteit, továbbfejleszteni 

az ezekkel kapcsolatos készségeit. 

 – Megláttatni a térkép ábrázolásmódja és a valóság közötti összefüggést. 

 – Felismertetni a térképi ábrázolás korlátait. 

 – Megismertetni a térkép jelrendszerét és használatában megfelelő begyakor-

lottságot szereztetni a tanulókkal. 

 – Megalapozni a szemléleti térképolvasást. 

– Fejleszteni az ismeretszerzési, feldolgozási képességeket a térképi ismeretek 

használatával. 

 

 

 

 

 

Tartalom Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

A térkép. A tájékozódással kapcsolatos ismeretek rendszerezése. 
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Tartalom Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

 

 

 

 

 

Világtájak a valóságban és a térképen. 

A domborzat és a vizek térképi ábrázo-

lása. 

A megyetérkép. 

A tájékozódás gyakorlása Magyarország 

térképén. 

A közvetlen környezetben előforduló természetes és mestersé-

ges elemek méretbeli nagyságrendjének becslése. 

Mérés és becslés a térképen. 

Mennyiségi, nagyságrendi halmazképzés és rendszerezés tanári 

irányítással. 

A valóság és a térkép összevetése. 

Vázlatrajz készítése a lakóhelyről és környékéről. 

Eligazodás a domborzati-vízrajzi, közigazgatási, egyszerű te-

matikus és a lakóhelyi környezetet ábrázoló térképeken. 

A térkép jelkulcsának használata. 

A térképolvasás lépéseinek alkalmaztatása a szemléleti térkép-

olvasás szintjén. 

 

Tartalom és kulcskompetenciák, valamint a rájuk épülő fejlesztési feladatok. 

Szociális kompetencia fejlesztése: társas tanulás, együttműködés fejlesztése. 

Belső motiváció  kialakítása, tevékenykedtetéssel: differenciálás elve a meglévő 

tanulói ismeretek alkalmazása, optimális tanulói aktivitás kibontakoztatása.  

Tanulás tanítása tájékozódás célja: mindennapokban alkalmazni a tanult isme-

reteket. 

II. Téma: Az időjárás, az éghajlat. 

Cél: 

 – Kibővíteni, rendszerezni a tanulók időjárással kapcsolatos megfigyeléseit. 

 – Felismertetni az időjárási jelenségekben megjelenő törvényszerűségeket, köl-

csönhatásokat. 

 – Megismertetni az időjárás elemeinek szerepét az időjárás alakulásában. 

 – Ráébreszteni a tanulókat az időjárás változékonyságára és az éghajlat vi-

szonylagos állandóságára. 

– Bemutatni hazánk éghajlatának jellemzőit. Jártasságot kialakítani az ég-

hajlattal kapcsolatos információk feldolgozásában. (Tematikus térképek, 

diagramok.) 

 

Tartalom Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

A levegő hőmérséklete és mérése. 

 

 

 

 

 

 

Megfigyelésekkel, észlelésekkel nyomon követni az időjárás 

elemeinek térbeli és időbeli változásait, kölcsönhatásait. 

Esemény, történet elmondása megfigyelés alapján és emlékezet-

ből. 

A különféle tanulói nézetek megfogalmazása egy-egy földrajzi- 

környezeti jelenséggel kapcsolatban példák, tapasztalatok alap-

ján. 
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Tartalom Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

A szél és a csapadék. 

 

Időjárási térképek vizsgálata. 

 

 

 

 

 

Az időjárás és az éghajlat. 

 

 

Hazánk éghajlata. 

 

Kísérletekkel alátámasztani a természetben tapasztalható jelen-

ségeket, folyamatokat. 

A halmazállapot változásokról tanultak összekapcsolása az idő-

járási jelenségekkel. 

Ismeretszerzés és –feldolgozás projekt módszerrel egy termé-

szetföldrajzi témakörrel kapcsolatban közvetlen tanári irányí-

tással (pl. a lakóhelyi környezet természetföldrajzi jellemzői-

ről.) 

Számításokkal alátámasztani a hőmérséklet napi-, évi ingado-

zását, a középhőmérséklet alakulását. 

Tematikus térképek, diagramok elemzésével összegyűjteni ha-

zánk éghajlatának jellemzőit. 

 

 

Tartalom és kulcskompetenciák, valamit a rájuk épülő fejlesztési feladatok 

Hatékony önálló tanulás fejlesztése: mérési feladatok elvégzésével; 

Szociális kompetencia fejlesztése: társas tevékenység, együttműködés fejleszté-

se a mérések összehasonlítása, értékelése révén; 

Természettudományos gondolkodásra nevelés: összefüggések megláttatása, 

megtapasztaltatása, rendszerszemlélet kialakítása. Koordináció: fizikai,  

földrajzi ismeretek egymásra épülése, visszahatása; Tanulás tanítása: probléma 

központú, összefüggésekre épülő ismeretszerzés; Testi és lelki egészség:

 egészség-meteorológia, időjárás változások  egészségügyi hatásai. 

 

III. Téma: A földfelszín változása 

Cél: 

 – Kibővíteni, rendszerezni a tanulók felszínformákra vonatkozó ismereteit. 

 – Felismertetni a földfelszín változásait okozó fizikai, kémiai jelenségeket. 

 – Megérttetni a változások törvényszerűségeit a külső erők felszínformálása 

kapcsán. 

 – Megismertetni a felszínformák kialakulásának folyamatát, a talaj keletkezé-

sét. 

 – A környezetben lejátszódó folyamatok időbeliségének felismertetése. 

 – Észrevetetni az emberi tevékenység felszínformáló hatását. 

 – Alakítani a tanulók felelős magatartását a táj, a környezet megóvása érdeké-

ben. 

 – Felkelteni érdeklődésüket a földrajzi-környezeti adottságok iránt. 
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 – Az információhordozók használatában való begyakorlottság alakítása egyéni és 

csoportmunkák során. 

– Az alapvető szakkifejezések megismertetése és helyes használatának gya-

koroltatása. 

– A talaj jelentőségének felismertetése. 

–  A talajvédelem fontosságának megértetése. 

Tartalom Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

A hegységek keletkezése, 

– gyűrthegységek, 

– röghegységek, 

– vulkáni hegyek. 

A síkságok (alföldek) kialakulása. 

A földfelszín kőzetei. 

A kőzetek vizsgálata. 

A talaj keletkezése. 

Talajfajták. 

Folyóvizek, állóvizek. 

Felszín alatti vizek. 

A víz körforgása. 

 

 

 

 

 

A belső és a külső erők. 

 

A talaj és vizsgálata. 

 

Oksági kapcsolatok felismertetése a fizikai, kémiai változások 

és a földrajzi jelenségek között. 

A földfelszínnel és kialakulásával kapcsolatos konkrét fogal-

mak kialakítása, kísérletekkel, megfigyelésekkel, elemzésekkel, 

általánosításokkal. 

A fogalmak közötti kapcsolatok észrevétetése. 

Csoportosítások, rendszerezések végzése – tanári segítséggel. 

A földfelszín kialakulásában résztvevő folyamatok értelmezése, 

leírása – egyidejűségük, egymásutániságuk érzékeltetése. Raj-

zos ábrázolásuk. 

A szakkifejezések pontos használata. 

Tájékozottság alakítása az információhordozók önálló haszná-

latában: 

homokasztali munkákban, kép-, ábraelemzésekben, egyszerű 

kőzet és talajvizsgálatokban, tematikus térképek leolvasásában. 

A leggyakrabban előforduló ásványok és kőzetek; nyersanyag-

ok és energiahordozók megismertetése. 

A háztartásban használt energiahordozók és nyersanyagok je-

lentőségének bemutatása.  

Az energia iránti igény és az energiatakarékosság fontosságá-

nak felismertetése. 

Az energiatakarékos magatartás megalapozása. 

Az együttműködés készségeinek alakítása az ismeretszerzésben, 

az ismeretek feldolgozásában, alkalmazásában. 

 

A talaj összetevőinek vizsgálata. A talaj és a növénytermesztés 

összefüggéseinek felismertetése. A talaj védelmének indoklása. 

Az egyén és a kisebb- nagyobb társadalmi közösségek (pl. csa-

lád, lakóközösség, állam) szerepének belátása a környezet érté-

keinek, harmóniájának megóvásában. 

A személyes cselekvés lehetőségének felismerése. 

A természet és környezetvédelem alapvető céljainak megismer-

tetése saját tapasztalatok alapján tanulmányi séta, tanulmányi 

kirándulás.  

Annak felismerése, hogy a környezet állapotáért és védelméért 

mindannyian személyesen is felelősek vagyunk. 

Rendszeres megfigyelések, mérések, vizsgálódások végeztetése 

önállóan és csoportmunkában, tanári segítséggel. 

 

 

Tartalom és kulcskompetenciák, valamit a rájuk épülő fejlesztési feladatok 
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Énkép-önismeret: aktív ismeretszerzés közvetlen tapasztalatszerzés alapján,  

belső igénnyé válhat az önszabályozó magatartás a környezet védelme  

érdekében; Természettudományos gondolkodásra nevelés: összefüggések meg-

láttatása, megtapasztaltatása, rendszerszemlélet kialakítása. Koordináció:

 fizikai, földrajzi, biológiai  ismeretek egymásra épülése, visszahatása;  

Tanulás tanítása: probléma központú, összefüggésekre épülő ismeretszerzés. 

 

IV. Téma: Környezetünk élővilága 

 

Cél: 

 – Feleleveníteni, rendszerezni és alkalmaztatni a fás és lágyszárú növény test-

felépítésének és működésének a Környezetismeret 1–4. évfolyamán elsajátí-

tott ismereteit. 

 – Megismertetni az egészséges táplálkozás szempontjából legjelentősebb gyü-

mölcs és zöldségféléket. 

 – Megértetni a környezet és a szervezet oksági összefüggéseit. 

 – Felismertetni a gyümölcs és a zöldségfélék leggyakoribb kártevőit, kártételét 

és elsajátíttatni az ellenük való védekezés elemi ismereteit. 

 – Megismertetni az egészséges gyümölcs és zöldségfogyasztás szabályait. 

 – Tudatosítani az ember nemesítő, kiválogató munkájának jelentőségét, meg-

ismertetni a magyar kutatók munkásságát, eredményeit. 

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

felelősségteljes magatartás fontosságát. 

– Elsajátíttatni és gyakoroltatni a növények jellemzésének algoritmusát. 

 

 – Felismertetni az ember tudatos és tervszerű munkáját a háziasítás évezredes 

folyamatában. 

 – Bővíteni a tanulók tudását legfontosabb haszonállataink, a házban és a ház 

körül élő állatok szervezetének, életmódjának és hasznosításának ismereté-

ben. 

 – Továbbfejleszteni természettudományos gondolkodásukat az oksági össze-

függések felismertetésével, tudatosításával és magyarázatával. 



  

 

15 

 – Megismertetni az egészséges és emberséges állattartás tudni és tennivalóit. 

 – Formálni szemléletüket, értékrendjüket a tudomány szerepének és képvise-

lőinek megítélésében. 

 – Továbbfejleszteni önállóságukat az ismeretszerzésben, megfigyelések, kísér-

letek végzésében, és gyakoroltatni az állatok szervezetével kapcsolatos meg-

ismerési algoritmusokat. 

 – Felkelteni a tanulók érdeklődését a tavaszi kert életében bekövetkező válto-

zások és okaik iránt. 

 – Megláttatni a tavaszi kertben az élővilág szépségét, sokszínűségét és kapcso-

latrendszerét. 

 – Bővíteni a tanulók növényszervezettani és táplálkozásbiológiai ismereteit. 

 – Megismertetni a kert állatainak szervezetét, életmódját és az életközösségben 

betöltött szerepét. 

 – Ráébreszteni a tanulókat a “hasznos” és “káros” élőlény egyoldalú (emberi 

szempontú) megítélésének helytelenségére. 

 – Felismertetni a termesztés során felhasznált vegyszerek veszélyét, a biokul-

túra meghonosításának fontosságát. Úgy formálni a tanulók szemléletét, 

hogy a biokultúra elkötelezett híveivé váljanak. 

– Megfelelő szintű jártasság kialakítása a természettudományos megismerési 

módszerek használatában. 

 

 

 

 

Tartalom Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

Legismertebb gyümölcsfáink: a szilvafa, 
almafa és a szőlő habitusa, jellegzetes 
szervei. Szőlőfajták. 
 
 
 
Legfontosabb zöldségfélék: paradicsom, 
paprika, uborka, fejeskáposzta, sárgaré-
pa, petrezselyem jellegzetes szervei, 
egyedfejlődése. 
Gyümölcsfélék, zöldségfélék származá-
sa, termesztése, felhasználása. 

Felismertetni a gyümölcsfákat lényeges megkülönböztető jegye-
ik alapján. 
Összehasonlítással feltárni a gyümölcsfák és szőlő hasonlósá-
gait és különbségeit. 
Megismertetni híres gyümölcsnemesítőink nevét, munkásságát. 
 
Feltárni a zöldség- és gyümölcsfélék származása-igénye-
termőhelye-termesztése, valamint szerveinek felépítése-
működése és élettartama közti oksági összefüggéseket. 
Tudatosítani a megismert növények tápértéke és az egészséges 
táplálkozásban betöltött szerepe közti kapcsolatot. 
Elsajátíttatni az egészséges zöldség és gyümölcsfogyasztás szo-
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Tartalom Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

 
 
A gyümölcsös- és zöldségeskert kárte-
vői: a peronoszpóra, monília, alma-, 
szilvamoly és a káposztalepke kártétele 
és az ellene való védekezés formái. 
 
Madárvédelmi, madártelepítési alapis-
meretek. 
 
 
 
Növényi eredetű anyagok vizsgálata. 

kásait. 
 
Megismertetni a kártevők életmódja-kártétele, valamint a gom-
bakártétel és az időjárás közötti összefüggéseket. 
Tudatosítani a vegyszermentes védekezés fontosságát. 
 
 
Elsajátíttatni a madárvédelem évszakhoz kötődő tennivalóit. 
Madárkalács készítése. 
 
 
 
Felismertetni a vizsgálódáshoz szükséges anyagokat, eszközö-
ket, elsajátíttatni balesetmentes használatukat. Gyakoroltatni 
a vizsgálódás menetét. 
Megismertetni a vizsgálódások leírásának, ábrázolásának és ta-
pasztalataik rögzítésének formáját, módját. 

 

 

Tartalom Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

Háziasítás története. 

 

 

Legkedvesebb és legjelentősebb háziálla-

taink: kutya, házimacska, házisertés, 

szarvasmarha, ló, házityúk, házikacsa 

testfelépítése, életmódja és hasznosítása. 

 

 

A háziállatok testanyagainak és terméke-

inek szerepe az ember táplálkozásában. 

 

 

A háziállatok tenyésztése. 

 

 

A házban és a ház körül élő állatok: házi 

veréb, füstifecske, házi egér, vándorpat-

kány élőhelye, külleme, testfelépítése, 

életmódja, kapcsolata az emberrel. 

 

Állatcsoportok: gerincesek, madarak, 

emlősök, ragadozók, patások, rágcsálók 

közös jellemzői. 

Állati eredetű anyagok vizsgálata. 

 

 

Pasteur, Hőgyes Endre, Koch Róbert 

munkássága. 

Feltárni a házasítás életmódbeli változásainak következményeit 

és a fajtabővülés jelentőségét. 

 

Felismertetni a háziállatokat küllemi sajátosságaik és jellegzetes 

szerveik segítségével. 

Háziállatok szervezetével kapcsolatos megfigyelések, vizsgáló-

dások végzése, feljegyzések készítése. 

Megértetni a szervek felépítése és működése, valamint az élet-

mód és a szervezet oksági kapcsolatait. 

 

Megismertetni a tanulókkal az állati eredetű tápanyagok táplál-

kozásban betöltött szerepét és fogyasztásuk egészségvédelmi 

szabályait. Tudatosítani a helyes fogyasztói magatartás fontos-

ságát, gyakoroltatni formáit. 

 

Elsajátíttatni az állattartás alapismereteit, kialakítani az ember-

séges bánásmód igényét és gyakorlatát. 

 

Feltárni a házban és a ház körül élő állatok élőhelye-életmódja 

és szervezete közti összefüggéseket. 

 

 

 

Fejleszteni a tanulók rendszerező képességét az állatcsoportok 

közös tulajdonságainak összegyűjtésével, lényeges jegyeik ki-

emelésével. 

Továbbfejleszteni a tanulói önállóságot a vizsgálódások végzé-

sében, tapasztalatainak rögzítésében. 

 

Bemutatni a tudomány eredményeit, kiemelkedő tudósok mun-

kásságát. Anyaggyűjtés, kiselőadás készítése tanári segítséggel. 

Különböző szakmák és életpályák megismertetése (a tananyag-
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Tartalom Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

hoz kötődő példákkal). 

 

Tartalom Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

Élet a tavaszi kertben. 

 

 

A tavaszi kert dísznövényének: tulipán 

és haszonnövényeinek: vöröshagyma, 

burgonya, veteményborsó és bab testfel-

építése élete és hasznosítása. 

 

 

 

A kert gyakori állatai: a földigiliszta, a 

májusi cserebogár, burgonyabogár test-

felépítése, életmódja, kártétele és az elle-

ne való védekezés. 

 

Gyűrűsférgek, ízeltlábúak, rovarok, bo-

garak közös jellemzői. 

 

A biokultúra célja, lényege. 

 Megláttatni az éghajlat, a talaj és a növények életfolyamatai-

nak összefüggéseit. 

 

Felismertetni a növényeket lényeges megkülönböztető jegyeik 

alapján. 

Alkalmaztatni a tanulók meglévő növényanatómiai és élettani 

ismereteit. 

Tudatosítani a növények tápanyagtartalma felhasználása és az 

egészséges táplálkozás közti kapcsolatokat. 

 

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

egyedfejlődés és a kártétel közti oksági összefüggéseket. 

Algoritmus használata az állatok jellemzése során. 

 

 

A megismert állatok rendszerezése. 

 

 

A vegyszermentes termesztés fontosságának tudatosítása. 

 

A továbbhaladás feltételei 

 

Legyen képes konkrét természeti formák, tárgyak, élőlények és egyszerű jelen-

ségek, folyamatok megfigyelésére, tapasztalatainak rögzítésére élőszóban, rajz-

ban és írásban. Tudja felidézni a természeti és az ember által létesített  környe-

zetére vonatkozó konkrét, szemléletes képi tartalmakat. E képzetek alapján 

tudjon ítéleteket alkotni, következtetéseket levonni. 

Legyen képes a leggyakoribb térképjelek alapján elemi térképhasználatra. Fo-

galmazza meg, milyen az aktuális időjárás. Tudja a tanult mértékegységek al-

kalmazásával a vizsgált jelenségeket mennyiségileg is jellemezni, és a mért ada-

tokat értelmezni. Tudja megkülönböztetni a különböző halmazállapotokat, és 

értse azok változását. 

Jellemezze az évszakokat időjárásuk szerint. Ismerje az időjárást kialakító leg-

fontosabb tényezőket. Jellemezze éghajlatunkat. Ismerje az időjárási esemé-

nyek és a felszín változása közötti összefüggéseket. 

Tudja értelmezni az egyszerű felszínformákat kialakulásuk szerint. Tudjon jel-

lemző tulajdonságokat mondani  megfigyelt kőzetmintákról. Ismerje fel az em-

berek földrajzi környezetet veszélyeztető tevékenységét. Értse meg, hogy a kör-
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nyezet állapotának romlásáért az emberek a felelősek. 

Tudja megkülönböztetni leggyakoribb gyümölcseinket, zöldségnövényeinket. 

Megfigyelt tulajdonságaik alapján  jellemezze azokat. Ismerje a táplálkozásunk-

ban betöltött szerepüket. 

Ismerje fel a települési környezet leggyakrabban előforduló állatait és a háziál-

latokat. Legyen tisztában az álltavédelem jelentőségéve, erkölcsi szabályaival. 
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6. ÉVFOLYAM 

Belépő tevékenységformák 

 

A jelenségről szerzett tapasztalatok összevetése a tanulók már meglévő képzete-

ivel, fogalomalkotás az analógiás, az elemző és az egészleges gondolkodás fej-

lesztése által.  Természeti folyamatok és egyszerűbb összefüggések felismerteté-

se, magyarázata, bizonyítása, általánosítás és egyszerű elvonatkoztatás.   

Felkészítés az önálló és együttműködő ismeretszerzésre, feladat- és probléma-

megoldásra a különböző ismerethordozók, információforrások alkalmazásával.   

Az anyag mérhető tulajdonságainak, kölcsönhatásainak és változásainak elemi 

szintű értelmezését segítő bemutatások, kísérletek, modellek alkalmazása, 

megtervezése, elvégzése a baleset-, tűz- és környezetvédelmi  szabályok betar-

tásával, a tapasztalatok kiértékelése (a víz öntisztulása, a füves területek és er-

dők pusztulása).   

Egyszerű tájékozódási gyakorlatok a térképen és a földgömbön a földrajzi fok-

hálózat segítségével.   

Képi információk és szemléletes leírások felhasználásával a földrajzi övezetekre 

vonatkozó elsődleges képzetek  kialakítása.   

Magyarország helyzetének, nagytájainak, környezeti értékeinek, életközösségei-

nek leíró jellegű bemutatása, a hazai tájról alkotott képzetek gazdagítása.   

A hazai tájak élővilágának – jellemző társulásainak és fajainak – ökológiai 

szemléletű jellemzése, a hazai élővilág sokféleségének, értékének bemutatása 

 

 

Tartalom és kulcskompetenciák, valamint a rájuk épülő fejlesztési feladatok 

Folyamatos megfigyelés, vizsgálódás több kiválasztott szempont szerint. 

Az anyagok tulajdonságainak összehasonlítása. 

Alapfogalmak helyes használata a tapasztalatok értékeléséhez, alapmérések 

(távolság és hosszúság, terület, térfogat, tömeg, sűrűség, hőmérséklet és idő), a  

mértékegységek pontos használata. 

Egyszerű kísérlet megtervezése, beállítása, elvégzése, a tapasztalatok önálló  

rögzítése és értelmezése. 

Balesetvédelem, tűzbiztonság, a tűzoltás szabályai. 
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Alapfokú, biztonságos tájékozódás a térben, térképen és földgömbön, tájékozó-

dás az időben a folyamatok lezajlása alapján. 

Információszerzés természetismereti kiadványok, térképek, földgömb, film, 

könyvtár, bemutatóhelyek, elektronikus média és a valóságos környezet által. 

 

Időkeret: Évi óraszám: 55,5 óra + 18 ó. Egészségtan heti 0,5= 74/évi óra 

 Heti óraszám: 1,5 óra 

Javasolt óraterv 

 

Témák 
Új tananyag  

feldolgozása 

Gyakorlás,  

kísérletezés,  

helyi igény 

Összefoglalás,  

ellenőrzés, hiánypótlás 

Össz- 

óraszám 

I. Földünk életünk színtere 

(tájékozódás a térképen és 

a földgömbön, éghajlat, ég-

hajlati övezetek) 

8  2 10 

II. Hazánk: Magyarország 

(nagytájaink jellegzetessé-

gei) 

12  2 14 

III. Hazai tájaink életkö-

zösségei  

III./1.Hazai erdőink 

 

12  2 14 

III/2. Vizi, vízparti élővilág 8   10 

III/3. Élet a füves területe-

ken 

6  1 7 

Év végi összefoglalás – – 1 1 

I. Téma: A Föld életünk színtere 

(Tájékozódás a térképen és a földgömbön, éghajlat, éghajlati övezetek) 

Célok: 

 – A tájékozódásról tanultak kiterjesztése a földgömbi ismeretek elsajátíttatá-

sával. 

 – A tájékozódáshoz szükséges szempontok – irány és távolság – megerősítése a 

fölrajzi fokhálózat megismertetésével, használtatásával. 

 – A térbeli elvonatkoztatás képességének továbbfejlesztése árnyaltabb és biz-

tonságosabb képzetek kialakításával. 



  

 

21 

 – A természettudományos gondolkodáshoz szükséges képességek alapozása a 

természeti folyamatok, összefüggések, törvényszerűségek megismertetésével. 

 – A kulcskompetenciákkal kapcsolatos képességek alapozása. 

 – Az értelmes, összefüggésekre épülő tanulás eljárásainak gyakoroltatása a 

tankönyvi és egyéb információhordozók felhasználásával. 

 – A tanulás iránti motiváció felkeltése, fenntartása örömteli tanulási élmé-

nyekkel. 

 – A környezettudatos magatartás alapozása. 

Tartalom Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

Mi van a Föld felszínén? 

 

A szélességi körök. 

A hosszúsági körök. 

A földrajzi fokhálózat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontinensünk Európa, hazánk helye Eu-

rópában. 

 

A nappalok és éjszakák váltakozása. 

 

Éghajlati övezetek. 

 

Az éghajlatot alakító, módosító ténye-

zők. 

 

Európa éghajlata. 

Bővíteni a tájékozódással kapcsolatos ismereteket a földrajzi 

fokhálózat megismertetésével. 

Hazánk földrajzi helyzetének meghatározása. A helymeghatá-

rozás lépéseinek begyakoroltatása. 

Természetföldrajzi és gazdasági jellemzők leolvastatása a Föld 

különböző részeit ábrázoló térképekről. 

A Kárpát-medencevidék különböző adottságú nagytájai eltérő 

természetföldrajzi és társadalmi- gazdasági jellemzőinek felis-

mertetése. 

A társadalmi-gazdasági élet természeti adottságokkal való kap-

csolatának érzékeltetése a lakóhelyről és annak környékéről vett 

példák alapján. 

Az életmód és a gazdálkodás változásainak bemutatása a 

Kárpát-medencében az eltérő jellegű földrajzi tájakról való pél-

dák alapján. 

Az olvasott szöveg szókincsének alkalmazása. 

Történet elmondása Kárpát-medencei, hazai utazásokról, átélt 

élményekről. 

Annak felismerése, hogy a közvetlen környezetünkben élő em-

berek kultúrájuk, értékrendjük alapján különböznek egymástól, 

de emberi mivoltában mindenki egyenrangú. 

Magyarországi nemzetközi hírének megismertetése (pl. jelentős 

személyiségek, szellemi és gazdasági termékek, hungarikumok 

átlal. 

Megismertetni a tanulókat a Föld gömb alakjával és a gömb 

alak miatt kialakuló éghajlati övezetességgel. 

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

sek megláttatása. 

A Föld Nap körüli keringésének és a tengelyferdeség szerepé-

nek felismertetése az évszakok kialakulásában. 

Az égitestek (Nap, Föld) helyzetének modellezése a különböző 

napszakokban és évszakokban. 

A Nap napi és évi látszólagos mozgásának megfigyeltetése az 

égbolton. Az éghajlati övezetek jellemzése. Az éghajlatot kiala-

kító tényezők hatásának megfigyeltetése diagramokon és tema-

tikus térképeken. 

Tartalom és kulcskompetenciák, valamint a rájuk épülő fejlesztési feladatok. 

Szociális kompetencia fejlesztése: társas tanulás, együttműködés fejlesztése; 
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Belső motiváció kialakítása tevékenykedtetéssel: differenciálás elve a meglévő 

tanulói  ismeretek alkalmazása, optimális tanulói aktivitás kibontakoztatása 

tájékozódási gyakorlatok megoldása révén;  

Tanulás tanítása: a tájékozódás célja, a mindennapokban alkalmazni a tanult  

ismereteket (helymeghatározás, idő meghatározása, vagyis térben és időben 

történő tájékozódás); 

Hon- és népismeret: Hazánk természetföldrajzi és társadalmi környezete a 

Kárpát-medencében (Nagy tájaink folytatása a környező országok területén, 

egységes kárpáti környezet sajátosságai). 

Környezettudatosságra nevelés: az éghajlatváltozás környezetváltozást gerjeszt; 

Énkép-önismeret: megelőző magatartás szükségessége, önszabályozó 

mechanizmusok fejlesztése (pl. takarékosabb energiafogyasztás); 

Testi és lelki egészség: globális felmelegedés környezetváltozási következményei 

ivóvíz, termőföld és helyhiány problémái az emberi egészség szempontjából.  

A környezetvédelem egyben az emberi egészség védelmét is jelenti; 

Hatékony önálló tanulás fejlesztése: összehasonlító, rendszerező feladatok  

elvégzésével; 

Szociális kompetencia fejlesztése: társas tevékenység, együttműködés fejleszté-

se az összehasonlító feladatok elemzése, értékelése révén;  

Természettudományos gondolkodásra nevelés: összefüggések megláttatása, 

megtapasztaltatása, rendszerszemlélet kialakítása. Koordináció: fizikai, földrajzi 

ismeretek egymásra épülése, visszahatása; 

Tanulás tanítása: problémaközpontú, összefüggésekre épülő ismeretszerzés. 

 

II. Hazánk Magyarország  

(Nagytájaink jellegzetességei) 

Cél: 

 – A tájékozódás kiterjesztése a magyarországi nagytájakra. 

 – A kialakulásukban résztvevő folyamatok megérttetése. 

 – Összefüggések megláttatása a kialakulásuk folyamatai és mai felszínük kö-

zött. 

 – Képet adni az egyes tájak felszínéről, éghajlati jellemzőiről, vizeiről, legfonto-

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

 – A földrajzi környezetre kifejtett egyéni, társadalmi hatások és a belőlük adó-

dó problémák felismerése – a megoldási módok keresése. 

 – A hazai tájak természeti és társadalmi-gazdasági értékeinek megismerteté-

sével a hazánkhoz való kötődés alakítása, a nemzettudat fejlesztése. 

 – Magyarország nemzetközi hírnevének megismertetése, tudatosítása. 

Tartalom Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

Hazánk a Kárpát-medencében. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Az Alföld: 

Nagykunság. 

Hortobágy. 

Kiskunság. 

Mezőgazdaság és élelmiszeripar hazánk 

legnagyobb táján. 

Települések az Alföldön. 

2. A Kisalföld. 

3. Az Alpokalja. 

4. A Dunántúli-dombság. 

5. A Dunántúli-középhegység. 

Élet a hegységekben. 

A Balaton. 

 

 

6. Az Északi-khg. 

Élet az Északi-khg.-ben és a medencék-

ben. 

 

 

 

 

Az adott tájaknál a Hortobágyi-, Kis-

kunsági-, a Fertő-Hanság-, Balaton-

felvidéki-, Őrségi-, Aggteleki- Nemzeti 

Hazánk elhelyezése Közép-Európában, a Kárpát-medencében. 

Természetföldrajzi és gazdasági jellemzők leolvastatása a Föld 

különböző részeit ábrázoló térképekről. 

A Kárpát-medencevidék különböző adottságú nagytájai eltérő 

természetföldrajzi és társadalmi- gazdasági jellemzőinek felis-

mertetése. 

A társadalmi- gazdasági élet természeti adottságokkal való 

kapcsolatának érzékeltetése a lakóhelyről és annak környékéről 

vett példák alapján. 

Az életmód és a gazdálkodás változásainak bemutatása a 

Kárpát – medencében az eltérő jellegű földrajzi tájakról való 

példák alapján. 

Annak felismerése, hogy a közvetlen környezetünkben élő em-

berek kultúrájuk, értékrendjük alapján különböznek egymástól, 

de emberi mivoltában mindenki egyenrangú.  

Magyarország nemzetközi hírének megismertetése (pl. jelentős 

személyiségek, szellemi és gazdasági termékek, hungarikumok 

által) 

A felszínfejlődés fő folyamatainak megértése a magyarországi 

tájak példáin. 

Az olvasott szöveg szókincsének alkalmazása. 

Történet elmondása, hazai utazásokról, átélt élményekről. 

Kép kialakítása a nagytájakról, a földrajzi-környezeti tartalmú 

információk értelmezésével és feldolgozásával egyéni és cso-

portmunkában 

– a lényeg kiemelésével, a hasonlóságok és különbségek észre-

vételével, 

– ábrák, képek adatsorok diagramok elemzésével, összehasonlí-

tásokkal, 

– tények, szöveges információk ábrázolásával, 

– következtetések megfogalmazásával. 

Az életmódban, szokásokban bekövetkezett változások érzékel-

tetése példák segítségével. 

A magyarországi nagytájak összehasonlítása. Hasonló és eltérő 

földrajzi jellemzőik megkerestetése. 

A leggyakrabban előforduló ásványok és kőzetek, nyersanyag-

ok és energiahordozók megismertetése. 

A hazai gazdaságban leggyakrabban használt szerves és szer-

vetlen anyagok megismertetése, csoportosítása különböző 

szempontok szerint. 

A társadalmi-gazdasági és környezeti folyamatok kapcsolatai-

nak, összefüggéseinek felismertetése példákon keresztül. 

Annak beláttatása, hogy a környezet megóvásáért mi is felelő-
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Tartalom Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

Park. 

(A többi a 6. évfolyamos természetisme-

ret tantervben: az erdő, a vizes élőhe-

lyek, a mező életközösségeinél) 

Budapest. 

sek vagyunk. 

A személyes cselekvés gyakorlatának és lehetőségeinek vizsgá-

lata konkrét példákon. 

Az alapvető szakkifejezések használata. A topográfiai fogalmak 

leolvasása a térképről, elhelyezése a munkatérképen. 

Gyűjtemények, tablók közös összeállítása közvetlen irányítás-

sal: a magyarországi tájakról, településekről, nemzeti parkok-

ról, a fővárosról. 

A háztartásban használt energiahordozók és nyersanyagok je-

lentőségének bemutatása.  

Az energia iránti igény és az energiatakarékosság fontosságá-

nak felismertetése. Az energiatakarékos magatartás megalapo-

zása. 

 

Tartalom és kulcskompetenciák, valamint a rájuk épülő fejlesztési feladatok. 

Hon- és népismeret: Hazánk természetföldrajzi és társadalmi környezete a  

Kárpát-medencében nemzettudat megalapozása (Nagy tájaink folytatása a kör-

nyező országok területén, egységes kárpáti környezet sajátosságai);  

Differenciált tanulásszervezési szempont: belső motiváció kialakítása közvetlen 

terepi-környezeti szemléltetéssel, tanulói aktivitás optimális kibontakoztatása 

differenciált feladatok kijelölésével, tanulói ismeretek beépítésével; 

Tanulás tanítása: közvetlen tapasztalatszerzés „külső helyszínű órák” segítsé-

gével, közvetett, de önálló tapasztalatszerzés, tájékozódás a szakirodalom és az 

IKT, internet segítségével; 

Hatékony önálló tanulás elősegítése tanulói beszámolók, rajzos feladatok, tab-

lókészítésre irányuló feladatok elvégzésével; Szociális kompetencia fejlesztése 

csoportos munkaformák szervezésével (pl. osztálykirándulás, erdei iskola); 

Természettudományos gondolkodásra nevelés: összefüggések megláttatása, 

megtapasztaltatása, rendszerszemlélet kialakítása, táj és környezet különböző-

ségei, összefüggései, tájpotenciál környezeti-társadalmi jelentősége. 

III. Téma: Hazai tájaink életközösségei 

III./1. Hazai erdeink 

Cél: 

 – Megláttatni a hazai erdők szépségét, sokszínűségét. Felkelteni a tanulók ér-

deklődését az erdei életközösség élőlényei, évszakokhoz kötődő változásai 

iránt. 
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 – Fejleszteni a tanulók ökológiai szemléletét az erdő élőlényeinek és az életkö-

zösségben betöltött szerepük megismertetésével. 

 – Tudatosítani és megértetni az élőlény és a környezet, az életmód és a szerve-

zet, a testfelépítés és a működés oksági összefüggéseit. 

 – Megismertetni a hazai erdők gazdasági értékét, veszélyeztetettségét. 

 – Érdeklődést kelteni hegyvidéki erdeink nemzeti parkjai iránt. 

 – Elsajátíttatni olyan magatartást, viselkedésmintát, mely az erdei életközös-

ség védelmét szolgálja. 

 – Fejleszteni a tanulók felelősségtudatát és tenni akarását az erdő kincseinek 

megőrzése, gyarapítása érdekében. 

 – Lehetővé tenni aktív részvételüket erdővédelmi munkálatokban. 

Tartalom Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

Hazai erdőségeink földrajzi helye, kiala-

kulása, gyakori erdőtípusainak jellemzői. 

Az erdőszintek legjellemzőbb növényei-

nek: kocsánytalan tölgy, erdei fenyő, 

gyepürózsa, kökény, erdei pajzsika, sep-

rűmoha, hóvirág faji jellemzői, igénye, 

testfelépítése és hasznosítása. 

Az erdő gombáinak: erdőszéli csiperke, 

gyilkos galóca testi felépítése, életmódja 

A gombafogyasztás szabályai. 

 

 

 

Gombák, mohák, harasztok, nyitvater-

mők, kétszikűek, zárvatermők. 

 

Az erdő állatainak: szarvasbogár, gyap-

jas lepke, koronás keresztes pók, közön-

séges kullancs, éti csiga, erdei egér, 

széncinege, nagy tarkaharkály, erdei fü-

lesbagoly, róka, vaddisznó, gímszarvas 

faji jellemzői, testfelépítése, életmódja, 

élettere és szerepe az erdő életközösség-

ében. 

 

Puhatestűek, ízeltlábúak, rovarok, boga-

rak, lepkék, pókszabásúak, gerincesek, 

madarak, emlősök. 

 

Az erdő szerepe, gazdasági jelentősége, 

veszélyeztetettsége. 

 

 

 

 

Tudatosítani a földrajzi helyzet, a környezeti tényezők, vala-

mint a növények igénye és előfordulása közti oksági összefüg-

géseket. 

Felismertetni és a növényi algoritmus segítségével jellemeztetni 

az erdőszintek növényeit. 

Megláttatni a növények, növénytársulások hasonlóságait, kü-

lönbségeit, életközösségben betöltött szerepét. 

 

Felismertetni az ehető és mérgező gombapárok hasonlóságainak 

veszélyét. 

Tudatosítani a gombák szerepét az életközösségben és a min-

dennapi életben. 

Megismertetni a gombafogyasztás szabályait, és beláttatni meg-

tartásának fontosságát. 

A megismert élőlények besorolása a megfelelő rendszertani ka-

tegóriákba. 

 

Küllemi sajátosságaik alapján felismertetni és jellemeztetni 

a megismert állatokat. 

Feltárni a környezet-szervezet-életmód, valamint a szervek fel-

építése és működése közti oksági összefüggéseket. 

Tudatosítani az erdő élőlényeinek sokirányú kapcsolatrendsze-

rét és szerepét az életközösségben. 

Erdei táplálékláncok összeállítása. 

 

 

A megismert állatok rendszerezése. 

 

 

 

Megláttatni az erdő hasznát, a bioszférában betöltött szerepét, 

bemutatni veszélyeztetettségét. 

A természet és a környezetvédelem alapvető céljainak megis-

mertetése saját tapasztalatok alapján (pl. tanulmányi séta, ta-

nulmányi kirándulás, erdei iskola) 
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Tartalom Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

 

 

 

 

Hegyvidéki erdők nemzeti parkjai: Bükki 

NP, Duna-Ipoly NP. 

 

 

Az erdő élőlényeinek vizsgálata. 

Annak felismertetése, hogy a környezet állapotáért és védelmé-

ért mindannyian személyesen is felelősek vagyunk. 

Az egyén és a kisebb-nagyobb társadalmi közösségek (pl. csa-

lád, lakóközösség, állam) szerepének belátása a környezet érté-

keinek, harmóniájának megóvásában. 

A személyes cselekvés lehetőségének felismerése. 

Tudatosítani a nemzeti parkok szerepét, bemutatni értékeit. Kí-

váncsiságot ébreszteni megismerésükre, felkeresésükre. 

Elsajátíttatni a kulturált erdőjárás szabályait. 

 

Gyakoroltatni a vizsgálódásokhoz szükséges eszközök baleset-

mentes használatát, a vizsgálódás menetének és időrendjének 

betartását. 

III./2.. Téma: Vizi, vízparti élővilág 

Célok: 

 – Felkelteni a tanulók érdeklődését a vizek és vízpartok sajátos életfeltételei és 

élőlényei irányt. 

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

désük összefüggéseit, valamint a vízi és a vízparti élőlények sokszínű kap-

csolatrendszerét, elválaszthatatlanságát. 

 – Megérttetni az élőlények szervezetének és életmódjának hasonlóságaiban a 

környezethez való alkalmazkodás ökológiai magyarázatát. 

 – Felismertetni a folyók és állóvizek szerepét a bioszférában. 

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

szennyezés globális következményeit. 

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

földrajzi helyét és természeti értékeit. 

 

Tartalom Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

Vizek, vízpartok életfeltételei. 

 

 

 

 

Baktériumok, növényi, állati jellegű egy-

sejtűek teste és élete. 

Vízben élő növények, állatok: fonalas 

zöldmoszat, hínáros békaszőlő, orvosi 

pióca, kecskerák, tavi kagyló, ponty, 

Összehasonlítással megláttatni a víz és a vízpart életfeltételei-

nek hasonlóságait és különbségeit. 

Ismeretszerzés és – feldolgozás project módszerrel egy termé-

szetföldrajzi témakörrel kapcsolatban közvetlen tanári irányí-

tással pl. lakóhelyi környezet természet földrajzi jellemzőiről. 

Felismertetni és jellemeztetni a megismert növény- és állatfajo-

kat. 

A növényi és állati szervek felépítése és működése közti össze-

függések megérttetése, bizonyítása. 

A vízi élethez való alkalmazkodás példákkal történő illusztrálá-
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Tartalom Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

lesőharcsa külleme, testfelépítése, élet-

módja, táplálkozási kapcsolatai. 

 

A vízparti növénytársulások legjellem-

zőbb növényeinek fehér fűz, nád, fekete 

nyár és a vízpartok legjelentősebb állata-

inak: kecskebéka, vízisikló, tőkés réce, 

barna réti héja, vidra, gyötrő szúnyog, 

szitakötők külleme, testfelépítése, élet-

módja. 

 

Moszatok, egyszikűek, zárvatermők, 

gyűrűs férgek, puhatestűek, ízeltlábúak, 

rovarok, rákok, gerincesek, halak, kétél-

tűek, hüllők, madarak, emlősök közös 

tulajdonságai. 

 

 

A vízszennyezés forrásai, következmé-

nyei. A vizek öntisztulása, védelme. 

 

 

 

 

 

 

 

Tavak, folyók területén kialakított nem-

zeti parkok: Fertő-Hanság NP., Duna-

Dráva NP. természeti értékei. 

 

Híres természettudósaink: Kitaibel Pál és 

Hermann Ottó. 

 

 

A vízi világ élőlényeinek vizsgálata 

sa. 

 

 

Példákkal bizonyítani a vizek és vízpartok élőlényeinek sokrétű 

kapcsolatait. 

Szakkifejezések helyes használata. 

Érdekességek gyűjtése, kiselőadások készítése a megismert álla-

tok életéről. 

 

 

 

A víz és a vízpart megismert élőlényeinek csoportosítása, rend-

szerezése. 

 

 

 

 

 

Megláttatni az édesvizek jelentőségét, és egyre növekvő veszé-

lyeztetettségét. 

Esemény, történet elmondása megfigyelés alapján és emlékezet-

ből. 

A különféle tanulói nézetek megfogalmazása egy-egy földrajzi- 

környezeti jelenséggel kapcsolatban példák, tapasztalatok alap-

ján. 

Megértetni, hogy a vizek öntisztulási folyamatai végesek. 

 

Kialakítani a nemzeti parkok meglátogatása iránti igényt. 

 

 

 

Kiselőadás készítése természettudósain életéről és munkásságá-

ról. 

Különböző szakmák és életpályák megismertetése (a tananyag-

hoz kötődő példákkal) 

A fegyelmezett vizsgálódás és balesetmentes eszközhasználat 

gyakoroltatása. 

III./3. Téma: Élet a füves területeken 

Célok: 

 – Megláttatni a korábban megismert életközösségek élőhelyei, életfeltételei és 

élőlényei közötti hasonlóságokat, különbségeket. Tudatosítani a különbsé-

gek okát. 

 – Megérttetni a kedvezőtlen környezet és az élőlények életmódja, alkalmazko-

dása közti összefüggéseket. 

 – Megismertetni az életközösség tipikus élőlényeit, táplálkozási kapcsolatait. 
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 – Megláttatni a füves területek életközösségeinek szerepét, felismertetni élőhe-

lyük szűkülésének és pusztulásának okait. 

 – Feltárni a természetes és mesterséges életközösség hasonlóságait és különb-

ségeit. 

 – Megismertetni a legfontosabb szántóföldi növények igényét, testfelépítését, 

termesztését és hasznosítását. 

– Vágyat ébreszteni a füves puszták nemzeti parkjainak felkeresésére. 

 

Tartalom Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

Füves területek, környezeti tényezői, 

életfeltételei. 

 

A füves puszták jellegzetes növényeinek: 

angolperje, nádperje, pongyolapitypang, 

mezei zsálya és a parlagfű előfordulása, 

igénye, faji jellemzői. 

 

A mezőgazdasági kultúrnövények: búza, 

kukorica, napraforgó, cukorrépa habitu-

sa, jellegzetes szervei, termesztése, hasz-

nosítása. 

Egyszikűek, zárvatermők közös jellem-

zői. 

Az életközösség állatainak: olaszsáska, 

zöld lombszöcske, zöld varangy, fürge 

gyík, mezei nyúl, fácán, fehér gólya kül-

leme, szervezete, életmódja, egyedfejlő-

dése. 

 

Ízeltlábúak, rovarok, kétéltűek, hüllők, 

madarak, emlősök közös tulajdonságai. 

 

Az életközösség veszélyeztetettsége, 

gondozása, védelme. 

 

A Kőrös-Maros NP. és a Hortobágyi 

NP. természeti értékei. 

Értelmeztetni a környezeti tényezők, az életfeltételek és az élő-

lények életmódja közti összefüggéseket. 

 

A megismerési algoritmusok használata a növények jellemzésé-

nél. 

 

 

 

Képek, újságcikkek gyűjtése a kultúrnövények gazdasági érté-

keiről, termesztéséről és feldolgozásáról. 

 

 

A megismert növények rendszerezése. 

 

Tudatosítani a kedvezőtlen életfeltételek és az élőlények alkal-

mazkodásának fontosságát és jelentőségét a faj fennmaradásában. 

A mező állatainak felismertetése, algoritmusok használata az 

állatok jellemzésénél. 

 

 

A mezei állatok besorolása a megismert rendszertani kategóri-

ákba. 

 

Feltárni a füves élőhelyek területi szűkülésének veszélyét. 

 

 

Kedvet ébreszteni egy nemzeti park meglátogatására. 

Tartalom és kulcskompetenciák, valamint a rájuk épülő fejlesztési feladatok 

Differenciált tanulásszervezési szempont: belső motiváció kialakítása közvetlen 

terepi-környezeti szemléltetéssel, tanulói aktivitás optimális kibontakoztatása 

differenciált feladatok kijelölésével, tanulói ismeretek beépítésével; Szociális 

kompetencia fejlesztése: társas tanulás, együttműködés fejlesztése; Környezet-

tudatosságra nevelés: környezetért felelős életmód, preventív  maga-
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tartásformák kialakítása (élőlény és környezete kapcsolata, állatvédelem, hasz-

nosság megítélése környezeti /ökológiai/ szempontból is);  

Énkép-önismeret: aktív ismeretszerzés közvetlen tapasztalatszerzés alapján, 

belső igény válhat az önszabályozó magatartás a környezet védelme érdekében; 

Tanulás tanítása: problémaközpontú, összefüggésekre épülő ismeretszerzés, a 

természettudományos ismeretek mindennapi, gyakorlati alkalmazása;  

Hon- és népismeret, énkép-önismeret: természeti értékeink jelentőségének sú-

lya európai környezetünkben (NATURA 2000), nemzettudat erősítése, egyben 

Megóvásuk szükségességének kialakítása (önszabályozó mechanizmusok fej-

lesztése). 

 

Követelmények az évfolyam végén 

A 6. évfolyam végén a tanuló: 

 – legyen képes mérések, vizsgálódások önálló végzésére, a megszerzett tapasz-

talatok elemzésére, összegzésére és a mért adatok értékelésére, 

 – tudjon vizsgálatokat, egyszerű kísérleteket – leírás alapján – fegyelmezetten 

az érintésvédelmi, tűzvédelmi és balesetvédelmi szabályok betartásával vé-

gezni, 

 – használja megfelelő biztonsággal a szaknyelvet, 

 – legyen képes a konkrét tényektől, jelenségektől, összefüggésektől elvonatkoz-

tatni, általánosítani, 

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

sági összefüggéseit, 

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

helyzetének meghatározásával, valamint a földrajzi fokhálózat segítségével, 

 – helyezze el Magyarországot Európában és a mérsékelt éghajlati övezetben, 

 – ismerje a Föld gömb alakja és az éghajlati övezetek kialakulása közötti oksá-

gi összefüggést, 

 – tudja megmagyarázni a Föld tengelykörüli forgásával a nappalok és éjszakák 

váltakozását, 
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 – ismerje fel a Nap-Föld viszonyának modellezése segítségével a Föld Nap kö-

rüli keringése (tengelyferdesége) és az évszakok kialakulása közötti össze-

függést, 

 – tudjon példákat mondani a földfelszín kialakulásában, a talaj keletkezésé-

ben résztvevő folyamatokra, ismerje fel egymásutániságukat vagy egyidejű-

ségüket, 

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

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

 – válasszon ki jellemzői alapján néhány könnyen felismerhető kőzetet, 

 – ismerje a hazai életközösségek területi elhelyezkedését, az élőhelyek környe-

zeti tényezőit, életfeltételeit, 

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

jellemezni hazánk életközösségeinek élőlényeit, 

 – ismerje az élőlények egymás közötti kapcsolatait, az életközösségben betöl-

tött szerepét, 

 – értse és tudja példákkal bizonyítani az élőlények igénye és előfordulása; 

környezete, szervezete és életmódja, a szervek felépítése és működése közötti 

ok-okozati összefüggéseket, 

 – legyen képes az életközösségek élőlényeit a megismert rendszertani kategó-

riákba besorolni, 

 – tudjon egyszerű táplálékláncokat összeállítani, 

 – tudatosuljon benne a megismert élőhelyek és élőlények veszélyeztetettsége, 

 – ismerje a nemzeti parkok értékmegőrző szerepét és legjellemzőbb természeti 

kincseit, 

 – lássa a természet védelmének fontosságát, 

 – rendelkezzen környezettudatos szemlélettel és magatartással, 

– ismerje és becsülje hazánk tudósainak életét, munkásságát. 

 

 

 

A továbbhaladás feltételei 

 

Tudjon a tanuló a konkrét környezeti jelenségekből általánosítani, elvonatkoz-

tatni. Ismerje fel és értse meg a vizsgált jelenségekben, folyamatokban 
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megmutatkozó oksági kapcsolatokat, összefüggéseket, törvényszerűségeket. Le-

gyen képes alapvető méréseket elvégezni, és a mért adatokat értékelni. Ismerje 

fel ezek közül azokat, amelyek veszélyesek lehetnek, tudja elkerülni azokat! 

Bemutatás után legyen képes egyszerű kísérleteket fegyelmezetten és a baleset-

védelmi, érintésvédelmi, tűzvédelmi szabályok betartásával megismételni, a ta-

pasztalt jelenséget elmondani. Elemi szinten tájékozódjon a térképen és a föld-

gömbön a fokhálózat segítségével. Használja a térképet egyszerű földrajzi isme-

retek megszerzésére, tudjon adatokat leolvasni a domborzati és vízrajzi térké-

pekről. Tudja felsorolni a kontinenseket és óceánokat. Legyenek egyszerű, 

szemléletes képzetei a földrajzi övezetekről. 

Ismerje fel jellemző álló- vagy mozgóképről és leírás alapján hazánk nagytájait, 

lakókörnyezetének néhány  nevezetes települését, az ország fővárosát.  

Tudja felidézhető képzetei segítségével jellemezni a hazai életközösségeket. Tud-

jon egyszerű táplálékláncokat  bemutatni. Ismerje a legjellegzetesebb hazai nö-

vény- és állatfajok testfelépítését, életmódját. Értse meg a természet védelmé-

nek jelentőségét. 

 

 


