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BEVEZETŐ 

HELYI TANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS 

BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA  

(1-4. évfolyam) 

Célok és feladatok  

Az alapfokú nevelés-oktatás első négy évre terjedő pedagógiai szakaszának alapvető jellemzője az alapozás. 

Négyéves időtartama két kisebb, eltérő képzési célú szakaszra tagolódik.  

Az első két iskolai év bevezető szakasz, szerepe szerint előkészít az iskolai tanulmányokra. Gyermekre figye-

lő fokozatossággal vezet át az óvoda játékközpontú tevékenységeiből az iskolai tanulás szervezeti kereteibe, tevé-

kenységrendszerébe és szokásrendjébe. Felhasználja és továbbfejleszti az iskolába kerülő gyerek természetes tanulási 

motiváltságát, a megismerés és a megértés iránti érdeklődését, nyitottságát. Széles teret enged játék- és mozgásigé-

nyének kielégítéséhez. Kedvező feltételeket teremt a természetes fejlődési, érési folyamatok kiteljesedéséhez.  

A tanító feltérképezi a tanulók egyéni fejlesztési szükségleteit. A gyerekek közötti különbségeket természe-

tesként fogadja el. Az egyéni képességek figyelembe vételével esélyt teremt a sikeres iskolai teljesítmény eléréséhez. 

A kezdő iskolaszakaszban, az iskolakezdés 3-4. évében folytatódnak a fenti fejlesztési prioritások, de fokoza-

tosan átalakul a tanulás jellege. Egyre inkább előtérbe kerülnek a teljesítményelvárások által meghatározott tanulási 

feladatok, a fejlesztési követelményeknek való megfelelés igénye.  

A tanítási tartalmak feldolgozásának folyamata a kisiskolások nevelésében a tanulók együttműködésére épül. 

A tanulók fejlettségére és fejlesztési szükségleteire figyelve, differenciált tervezéssel és tanulásirányítással fokozato-

san növeli a tanító a terhelést és a teljesítményelvárásokat. A tanulók előmenetelét fejlesztő értékeléssel segíti elő. 

Élményszerű tanulással, problémahelyzetekből kiinduló izgalmas tevékenységekkel, kreativitást ösztönző feladatok-

kal fejleszti: az alapvető rutinokat, képességeket és alapkészségeket, formálja az attitűdöket, közvetíti az elemi isme-

reteket, tanulási és magatartási szokásokat alakít. Megtapasztaltatja az ismeretszerzés korszerű forrásait, azok esz-

közként való felhasználásának módját, megtanítja és gyakoroltatja az elemi tanulási módszereket és technikákat. A 

tanulók fokozatosan gyarapodó ismereteit rendszerbe szervezi. Aktivizálja a már megszerzett tudást az új tanulási 

feladatok megoldásához, illetve a mindennapi élet területein.  

A tanító egészséges egyensúlyt teremt a nevelési és oktatási feladatok rendszerében. Kíváncsiságtól és érdek-

lődéstől motivált, szabályozott és kötetlen tevékenységek célszerűen kialakított rendszerében fejleszti a kisgyermek-

ben a felelősségtudatot, a kitartást, az önállóságot, megalapozza a reális önértékelést. Mintákat és gyakorlóterepet ad 

magatartási normák, szabályok elsajátításához, a társas közösségekben való részvétel és együttműködés tanulásához, 

a problémamegoldáshoz, konfliktuskezeléshez. Megerősíti a humánus magatartásformákat, szokásokat, és a gyermek 

jellemét formálva elősegíti a személyiség fejlődését, érését, a felelős állampolgári magatartás megalapozását.  

Az esélyteremtés érdekében támogatja az egyéni képességek, a tehetség kibontakozását, tervezetten segíti a 

tanulási nehézségekkel küzdő, a sajátos nevelési igényű tanulókat. Kiemelten törődik azoknak a hátrányoknak a 

csökkentésével, amelyek a gyermek szokásostól eltérő ütemű fejlődéséből adódnak.  

A feldolgozásra kerülő tanítási tartalmak mennyiségének, nehézségi fokának, a haladás tempójának meghatá-

rozásában, valamint a tanítási módszerek, eszközök és munkaformák alkalmazásával kapcsolatos döntéshozatalban 

mindenkor a tanulók fejlettségi jellemzői és fejlesztési igényei az irányadók.  

Kiemelt fejlesztési területek, nevelési célok  

Az erkölcsi nevelés 

Kisiskolás korukban legyenek tisztában a munka értékteremtő és létfenntartó szerepével A tanuló  erkölcsi 

gondolkodása legalább konvencionális szintre kerül, vagyis a hozzá közelállók elvárásainak megfelelően él, képes 

alkalmazni az emberi kapcsolatok elfogadott formáit. Tudja, hogy a gyerek, testvér, barát stb. szerep betöltője ho-

gyan viselkedjen, de adott esetben képes a szabályok újraértelmezésére.  
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Ismeri a közösségi élet sajátosságaiból fakadó korlátokat, és ennek tudatában alakítja tevékenységét. Tisztá-

ban van azzal, hogy a vállalt feladatok felelősséggel járnak. Tapasztalatot szerez arról, hogy nemcsak kötelező fel-

adatai vannak, hanem szabad választása alapján is segíthet környezetében (iskola, otthon). 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

A tanuló ismeri lakóhelye és környékének népi hagyományait és életkorának megfelelő szinten az ország és a 

magyarság szimbólumait. Ismeri a nagy ünnepkörök egy-egy hagyományát és az éves ünnepkör legfontosabb állo-

másait: ezeket évszakok szerint is képes elhelyezni, valamint ismer ezekhez kapcsolódó alkotásokat (népdalokat, 

mondákat, meséket, műalkotásokat). Ismeri nemzeti ünnepeinket, ezek időpontját, részt vesz érzelmi azonosulását 

segítő tevékenységekben (népi hagyományok felelevenítése, eljátszása, ünnepi díszítések készítése). 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

A tanuló el tudja magát helyezni adott közösségben, felismeri a valódi és lehetséges szerepeit egy adott kap-

csolati hálózatban. Képes a kooperációra, megérti a szabályok fontosságát. Képes egyszerű közösségi szabályok 

követésére, bekapcsolódik közös tevékenységekbe és követi a közösségi hagyományokat. 

Gazdasági és pénzügyi nevelés 

A tanuló ismeri az általa mindennap fogyasztott alapvető élelmiszerek árát. A matematikai műveletekről, il-

letve a mértékegységekről szóló ismereteit alkalmazni tudja pénzre vonatkoztatva is. Képes mindennapi fogyasztási 

cikkeket önállóan vásárolni, tud vigyázni a pénzére. Beépül az energiatakarékosság cselekvéseibe és gondolkodásá-

ba. Vannak ismeretei arról, hogy hazánkban és a világ más részén hozzá képest milyen életszínvonalon élnek gyere-

kek. A gazdasági nevelés fontos területe a tudatos fogyasztói szemlélet megalapozása. 

Médiatudatosságra nevelés 

A tanuló tisztában van a korhatárt jelző szimbólumok jelentésével. Képes különbséget tenni a televízióban 

történtek és a valóság között. Ismeri a médiumokat és azok szerepét az ő szabadidejében, valamint hasznosíthatósá-

gukat a tanulásban. 

Fenntarthatóság, környezettudatosság 

A tanuló érzékennyé válik környezete állapota iránt. Képes a környezet sajátosságainak megismerésére, ész-

reveszi a környezetben lejátszódó kedvező és kedvezőtlen folyamatokat, tudja elemi szinten értékelni e változásokat. 

Képes saját mikrokörnyezetében olyan változásokat javasolni, amelyek annak minőségét javítják. Értéknek tekinti a 

természeti és az ember alkotta környezet esztétikumát, harmonikus működését. Késztetés alakul ki benne környezete 

értékeinek megőrzésére. 

A tanulás tanítása 

A tanuló tapasztalatot szerez arról, hogy lehet játszva tanulni. Napi rutinjába beépül a tanulásból adódó ottho-

ni feladatok elvégzése, egyre inkább saját időbeosztása szerint készül az órákra. Megismeri az alapvető tanulási 

technikákat, szokásrendet (pl. tanulási sorrend, időtervezés, könyvtárhasználat, szöveghasználat, önellenőrzés, hiba-

javítás) mind a tanórai, mind pedig az egész napos nevelésben.  

Vannak élményei arról, hogy az iskolai oktatáson kívül a tanulásnak és az önművelésnek egyéb lehetőségei is 

léteznek. 

Testi és lelki egészség  

A gyermek megismeri az egészséges életmód, a helyes táplálkozás és az egészséges napirend szükségességét. 

Érdeklődést mutat a test, a ruházat és a környezet ápolása iránt.  

A testi és lelki egészség megőrzését szolgálja a rendszeres testmozgás, a manuális és művészeti, alkotó tevé-

kenység több formájának kipróbálása, élményeinek, tapasztalatainak megfogalmazása.  

Megtapasztalja a közösségben elfoglalt szerepének fontosságát. A barátságok alakulása formálja személyisé-

gét.  
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A NAT műveltségterületeinek megjelenése a tantárgyak rendszerében  

Jelen helyi tantervi változat a NAT valamennyi műveltségterületének – alsó tagozatra meghatározott – fejlesz-

tési tartalmait belefoglalja a fenti tantárgyak rendszerébe. A műveltségi területek és a tantárgyak megfeleltetését az 

alábbi táblázat mutatja.  

 

A Nat műveltségi területei Tantárgyak 

Magyar nyelv és irodalom  

Ember és társadalom  

Művészetek: (Dráma és tánc)  

Informatika (Könyvtári informatika)  

Magyar nyelv és irodalom  

Erkölcstan 

Matematika  Matematika  

Informatika*  Informatika  

Élő idegen nyelv  Idegen nyelv  

Ember a természetben  

Ember és társadalom  
Környezetismeret  

Művészetek  

Ember és társadalom  
Ének-zene  

Művészetek  Rajz és vizuális kultúra  

Életvitel és gyakorlati ismeretek  

Ember és társadalom  

Ember a természetben  

Technika és életvitel  

Testnevelés és sport  Testnevelés és sport  

 

*Megjegyzés: Az Informatika műveltségterület tanítási tartalmai alkalmazás jelleggel valamennyi tantárgy tanításá-

ban jelen vannak.  

Tanítási tartalmak  

Az egyes tantárgyak tantervei évfolyamokra bontva jelenítik meg a fejlesztési követelményeket és azokat az 

ajánlott tanítási tartalmakat, témaköröket, amelyek a tanulói tevékenységek keretét, s egyúttal az egységes művelt-

ségbeli alapok tartományát adják.  

Teljesítmény-elvárások  

Az első négy iskolai év képzési jellegének és belső szakaszolásának megfelelően a kerettanterv csak a máso-

dik év végétől fogalmaz meg várható fejlesztési eredményeket. Ezeket azonban nem a továbbhaladás feltételének 

igényével, hanem a következő tanévi fejlesztés feltételeinek leírásaként adja meg, tájékozódási pontokat kínálva 

ezzel a tanulók fejlődésmenetének követéséhez és az elért eredmények értékeléséhez. A köznevelési törvény értel-

mében a 2. évfolyam második félévében kerül sor a tanulók teljesítményelvárásokhoz igazodó érdemjegyekkel, illet-

ve szöveggel kifejezett értékelésére. A helyi tanterv megfogalmazza a továbbhaladás feltételeit, annak eldöntéséhez, 

hogy a tanuló felsőbb évfolyamon folytathatja-e tanulmányait a következő tanévben.  

 

A kisiskolás korosztály fejlesztésében különösen fontos szerepe van a fejlesztő értékelésnek, mely végigkíséri 

a tanulás folyamatát és döntő többségében szóbeli, szöveges értékelés. Ez elsősorban a tanító feladata, de értékelhe-

tik egymást vagy önmagukat is a tanulók. Az írásbeli feladatok azonnali kijavítása és javíttatása a fejlesztés meghatá-

rozó feltétele. Itt is bevonhatók az értékelésbe a tanulók, azonban a tanító írásbeli szöveges észrevételei, megjegyzé-

sei, melyek fejlődésüket segítő lényeges szempontokra irányítják a tanulók figyelmét, semmivel nem pótolhatók. 

Ezekre a folyamatos szóbeli és írásbeli értékelésekre épülnek a félévi és tanév végi szummatív értékelések.  


