
1 

 

 

 

Helyi tanterv 
 

 

 

 
 

 

 

Készült: Létavértes, 2017. április 10. 
Módosítva: 2018. október 31. 

 
Készítette:  Vályiné Pápai Viola igazgató 

Katonáné Szabó Csilla ig.helyettes 
 

 

 Irinyi János 

Létavértesi Irinyi János Általános Iskola  
4283 Létavértes, Irinyi u. 8.sz. 

: 52-585 062; 585 063 
e-mail: postmaster@irsulilvertes.t-online.hu 

OM azonosító: 031157    
 
                    

http://www.bing.com/images/search?q=Er%c5%91szakmentes+iskola&FORM=HDRSC2#view=detail&id=3DA68217AD6DF573BE75B39974B68548C32A2DF8&selectedIndex=3


2 
 

 

 

 

 

 

 

Tartalomjegyzék 
 

1. A választott kerettanterv megnevezése, jellemzői ....................................................................... 3 

    2. A helyi tanterv tantárgyai, tartalmai…………………………………………………………….8           

3. Választható tantárgyak, foglalkozások …………………………………………………………8 

    4. Csoportbontások és egyéb foglalkozások szervezésének elvei…………………………………9 

5. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei ......................... 9 

    6. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai folyamatok helyi megvalósítása………10 

7. A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja, a tanulók fizikai állapotának 

mérése ............................................................................................................................................ 12 

8. A tanulók tanulmányi munkájának ellenőrzése, értékelése ....................................................... 13 

8.1. Az írásbeli és szóbeli feladatok, az önálló tanulás keretében a felkészüléshez előírt feladatok 

meghatározásának elvei és korlátai ........................................................................................... 14 

8.2.Az írásbeli beszámoltatás formái ......................................................................................... 15 

8.3. Oktatási eredményvizsgálatok ............................................................................................ 16 

8.4.A tanulók teljesítményének értékelése ................................................................................ 16 

8.5.Az értékelés kategóriái első osztálytól a második évfolyam félévéig ................................. 17 

        8.6. A tantárgyi érdemjegyek és osztályzatok kritériumai…………………………………….18 

     9.A tanulók jutalmazásával összefüggő, a tanuló magatartásának, szorgalmának értékeléséhez,           

minősítéséhez kapcsolódó elvek…………………………………………………………………….18 

 

10.A tanulók továbbhaladása ......................................................................................................... 21 

    11.Specialitások………………………………………………………………………………… .22 

         11.1.Egész napos   iskolai program…………………………………………………………...22 

         11.2.Erdei iskolai program …………………………………………………………………...28 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

 

 

1. A választott kerettanterv megnevezése, jellemzői  

 

Az iskola általános tantervű osztályaiban a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről 

szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendeletben a miniszter által kiadott kerettantervet ( Apáczai) 

választotta. A kerettanterv alapján készített helyi tanterv a 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben, az 

első és ötödik évfolyamon lép életbe. 

A kerettanterv által meghatározott kötelező tantárgyak és azok minimális heti óraszámai az egyes 

évfolyamokon az alábbiak: 

 

Alsó tagozat 

 

 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam 

Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 7 7 6 6 

Idegen nyelvek - - - 2 

Matematika 4 4 4 4 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Életvitel és gyakorlat 1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Szabadon tervezhető  2 2 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 
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Felső tagozat 

 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam 

Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 3 4 

Idegen nyelv/Angol 3 3 3 3 

Matematika 4 3 3 3 

Történelem 2 2 2 2 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Természetismeret 2 2 - - 

Biológia-egészségtan - - 1,5 1,5 

Fizika - - 1,5 1,5 

Kémia - - 1,5 1,5 

Földrajz - - 1,5 1,5 

Ének-zene 1 1 1 1 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Hon- és népismeret/ Dráma és tánc 1 - - - 

Informatika - 1 1 1 

Technika, életvitel 1 1 1 - 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető 2 3 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 
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A választott kerettantervet az alábbi módon igazítjuk nevelési-oktatási céljainkhoz, feladatainkhoz: 

Idegen nyelvként az angol nyelvet tanítjuk, a negyedik évfolyammal kezdődően. 

A mindennapos testnevelés megvalósítása heti 5 tanórán és heti 6 óra sportköri foglakozáson történik. 

 

 

 

 

A kerettanterv által meghatározott kötelező órakeret és a tanulók számára előírt kötelező órakeret 

közötti, szabadon tervezhető órakeretet az alábbi tantárgyak tanítására fordítjuk: 

 

 

    1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

Magyar nyelv és 

irodalom 

1 1 1 1 0,5 0,5 1  

Matematika 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 

Fizika      1  0,5 

Informatika   1 1 1    

Technika,életvitel 

és gyakorlat 

       1 

Környezetismeret  0,5 0,5 0,5     

Idegen 

nyelv(angol) 

     0,5   

Kémia       0,5  

Földrajz       0,5  

Biológia-

egészségtan 

       0,5 

Összesen 2 2 3 3 2 3 3 3 
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Óraszámok: 

 

 

 

 

 

A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tantárgy/évfolyam 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Magyar nyelv 7+1 4 2,5+0,5 2,5+0,5 2+0,5 2+0,5 2 2 

Magyar irodalom 

 

4 3,5+0,5 3,5+0,5 2 2 2 2 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek 

    2 2 2 2 

Erkölcstan v.Hit-és 

erkölcstan 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Idegen nyelv (angol, 

német ) 

   2 3 3,5 3 3 

Matematika 4+1 4+0,5 4+0.5 4+0,5 4+0,5 3+1 3+1 3+1 

Informatika   1 1 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1+0,5 1+0,5 1+0,5     

Természetismeret     2 2   

Fizika      +1 2 1+0,5 

Biológia, egészségtan       2 1+0,5 

Kémia       1+0,5 2 

Földrajz       1+0,5 2 

Ének-zene 2 2 2 2 1 1 1 1 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 1 1 1 1 

Dráma és tánc     1    

Technika, életvitel és 

gyakorlat 

1 1 1 1 1 1 1 +1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5    5 5 5 5 

Osztályfőnöki     1 1 1 1 

Kötelező óraszám a 

törvény alapján 

25 25 25 27 28 28 31 31 
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kerettanterv által meghatározott kötelező tantárgyak és azok heti óraszámai az egyes évfolyamokon az 

alábbiak: 

 

 

 

Heti időkeret 

A heti időkeretet minden tanévben a fenntartó állapítja meg a tanulólétszám figyelembevételével. 

 

Tantárgy/évfolyam 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Magyar nyelv  

és irodalom 

8 8 7 7 4.5 4.5 4 4 

Történelem, társadalmi  

és állampolgári 

ismeretek  

    2 2 2 2 

Idegen nyelv (angol, 

német ) 

        2 3 3,5 3 3 

Matematika 5 4,5 4,5 4,5 4,5 4 4 4 

Informatika   1 1 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1,5 1,5 1,5     

Természetismeret     2 2   

Fizika      1 2 1,5 

Biológia, egészségtan       2 1,5 

Kémia       1,5 2 

Földrajz       1,5 2 

Ének-zene 2 2 2 2 1 1 1 1 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 1 1 1 1 

Dráma és tánc     1    

Technika,életvitel és 

gyakorlat 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 5 5 5 5 

Osztályfőnöki     1 1 1 1 

 

Erkölcstan/ Hit-és 

erkölcstan 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Tényleges  óraszám: 25 25 25 27 28 28 31 31 
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Mivel iskolánk Alapító Okiratában a sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók  nevelése és oktatása 

is szerepel, a törvény lehetőséget ad SNI-s időkeret felhasználására, melyet a következő táblázat 

szemléltet: 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Az aktuális tanévekben a mindenkori SNI-s tanulók száma, fogyatékossága és a fenntartó határozza 

meg az órakeretet. 

 

 

2. A helyi tanterv tantárgyai, tartalmai: 

 

 

A tantárgyi tervek évfolyamokra lebontva, az egyes témákhoz kötelező tartalmakat, fejlesztési 

célokat, a szabadon felhasználható 10% időkeret megtervezését is magában foglaló  óraszámokat 

külön kötetben tartalmazza. 

 

 

 

3. Választható tantárgyak, foglalkozások 

 

Tehetséggondozó szakkörök: 

 

Alsó tagozat:  Ügyeskedők, Dúdoló, ÖKO- diák, Okoskodó, Hon-foglaló, Ábrázol-lak 

Dráma szakkör                                                                                                                       

Felső tagozat: Remek-Elek, Logiko,ÖKO- diák, Ábrázol-lak, Dráma szakkör,Kreatív otthon, 

Programozás, Sportszakkörök 

 

 

 

Évfolyam 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

értelmi 

fogyatékos 

3 3 3 3 3 3 4 4 

vak, nagyothalló 

mozgás-

beszédfogyatékos 

8 8 8 8 9 9 10 10 

siket és autista 10 10 10 11 11 11 12 12 

egyéb 3 3 3 3 3 3 4 4 
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4. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei  

 

A rendelkezésre álló órakeretből az idegen nyelv 4., az informatika 3., a technika és életvitel 

tantárgy 5. évfolyamtól csoportbontással kerül oktatásra az átlagos, vagy átlagon felüli 

osztálylétszámok esetén. Csoportbontás esetén a csoport létszáma minimum 10 fő. 10 fő alatti 

csoport nem indulhat, mely létszámhatár minden csoportra, évfolyam nélkül vonatkozik. 

Magyar és matematika tantárgyakból az alsó és felső tagozat egyes osztályaiban 

csoportlétszámtól függően képességalapú differenciált csoportbontást tervezünk. 

5. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei  

Iskolánk pedagógusai a helyi tanterv alapján, a szakmai munkaközösségek véleményének 

kikérésével választják meg az alkalmazott tankönyveket, tanulmányi segédleteket, taneszközöket,  

ruházati és más felszereléseket. 

A tankönyvek, taneszközök kiválasztása a munkaközösségek irányításával, a szülői szervezet  

Annak érdekében, hogy a tanulók minél zökkenő mentesebben kerüljenek át egyik iskolafokozatból 

a másikba, összeállítjuk azt a tankönyvláncot (az egymásra épülés igényével), amely erre a 

legnagyobb esélyt biztosítja (Apáczai Tankönyvcsalád és Meixner Ildikó tankönyvei) 

Tankönyvcsalád váltása, módosítása csak felmenő rendszerben történhet. 

 

A kiválasztás szempontjai:  

 

 Az iskolában az oktatómunka során csak olyan nyomtatott taneszközöket (tankönyv, 

munkafüzet, térkép stb.) használunk a tananyag feldolgozásához, melyet a kiadó a 

kerettanterv alapján átdolgoz. A nyomtatott taneszközökön túl néhány tantárgynál egyéb 

eszközre is szükség van (pl. tornafelszerelés, rajzfelszerelés stb).  

 Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói 

taneszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei, illetve ahol nincs, ott az egyes 

szaktanárok határozzák meg az iskola helyi tanterve alapján. 

A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek a következő szempontokat veszik 

figyelembe: 

 A taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének.  

 Az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat kell előnyben részesíteni, amelyek több 

tanéven keresztül használhatók, költségkímélő legyen.  

 A taneszközök használatában a stabilitásra törekszünk: új taneszköz használatát csak nagyon 

szükséges, az oktatás minőségét lényegesen javító esetben vezetjük be.  
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 A könyv tartalma fedje az adott tantárgy helyi tantervét.  

 Tartalmilag kidolgozott legyen (szaktudományos megfelelés, igényesség)  

 Feleljen meg az osztály összetételének, a tanár egyéniségének.  

 Milyen tanításfelfogást képvisel (elnyújtott, lassú fogalomalkotásra épül, kis lépésekben 

halad vagy feszített tempót diktál.)  

 Feleljen meg a tanulók életkori sajátosságainak.  

 Teremtsen lehetőséget az önálló tanulásra, a differenciálásra.  

 A könyv tartalma mennyire motiváló erejű. Milyen a nyelvi megformáltsága (igényes, 

változatos nyelvhasználat, gazdag szókincs, pontos utasítások).      

 A kivitelezés igényessége, a kötése, a borító minősége, a könyv terjedelme, súlya.  

 

A tankönyvek és a taneszközök kiválasztásánál figyelembe vesszük , hogy a nevelési programban és 

a helyi tantervben megfogalmazott célok megvalósítását szolgálja. 

A kiválasztott tankönyveket és a választás szempontjait tankönyvrendelés előtt a szülőkkel is 

ismertetjük.(honlap, szülői értekezlet). 

Tájékoztató található iskolai és városi honlapon arról is, hogy milyen feltételek mellett kaphatnak 

ingyenesen tankönyvet, illetve támogatást a tanulók (szüleik) a tankönyvek megvásárlásához. 

 

6. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása 

Az alsó tagozat pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

Az alsó tagozat első két évében a tanulók között tapasztalható különösen jelentős egyéni 

fejlődésbeli különbségeket pedagógiai szempontból kezeljük. 

Fokozatosan átvezetjük a tanulót az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai tanulás 

tevékenységeibe. 

Mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megalapozzuk a 

tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait.  

Törekszünk a mozgásigény kielégítésére, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék 

és a hallás fejlesztésére, a koncentráció képességének alapozására. 

A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az iskolai 

teljesítményelvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok.  

Fokozatosan előtérbe helyezzük a NAT elveiből következő motiválási és tanulásszervezési 

folyamatokat. 
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Fontosnak tartjuk az önismeret alakítását, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének 

fejlesztését, az együttműködés értékének tudatosítását a családban, a társas kapcsolatokban, a 

barátságban, a csoportban. 

A tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempontnak tekintjük: az életkori jellemzők 

figyelembevételét, az ismeretek tapasztalati megalapozását és az ismeretszerzés deduktív 

útjának bemutatását. 

Kiemelt feladatként kezeljük a kreativitás fejlesztését, az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára 

való törekvést, a tanulók egészséges terhelését, érési folyamatuk követését, személyre szóló, 

fejlesztő értékelésüket. 

 

A felső tagozat pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulási 

eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek és tudástartalmak 

megalapozásának folytatása.  

 Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

Az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását a drámapedagógia eszköztárának 

alkalmazásával kívánjuk megvalósítani. 

Fontosnak tartjuk a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozását, helyes 

magatartásformák megismertetését és gyakoroltatását.  

Fejlesztjük a biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználatot, az alapvető képességek, készségek 

elsajátítását, a mentális képességeket, az önálló tanulás és az önművelés alapozását. 

Fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanulási 

technikákat és a tanulásszervezési módokat. 

A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

A felső tagozat hetedik-nyolcadik évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvető feladata – a változó 

és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben – a már megalapozott 

kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése. 

Célunk az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása.  

Nagy hangsúlyt fektetünk a pályaválasztásra, pályaorientációra. 
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7. A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja, a tanulók fizikai 

állapotának mérése  

A mindennapos testnevelésben lehetőség van arra, hogy a tanuláshoz szükséges tulajdonságokat 

megerősítsük: legyen erős, kitartó, becsületes és szorgalmas, ne legyen fáradékony, bírja a 

tanulással járó idegi és fizikai terhelést. 

Célunk: 

Tanulóinkban felkelteni a rendszeres testmozgás, az egészséges életmód iránti igényt, 

elsajátíttatni az ehhez szükséges elméleti és gyakorlati tudnivalókat, ismereteket. 

Tudatosítani a tanulókban a saját szervezetük felépítésének és működésének alapfokú tudnivalóit. 

A testnevelés, sport segítségével kialakítani a tanulókban a mindennapi élethez szükséges 

alapvető tulajdonságokat, készségeket: akaraterő, szorgalom, kitartás, becsületesség, 

szabályok betartása, a társak tisztelete, segítése, a csapatmunka szerepe, az idegi és fizikai 

állóképesség, az egészséges önbizalom, a céltudatosság stb. 

A mindennapos testnevelés tematikáját a testnevelés helyi tantárgyi programja tartalmazza. 

 

Alsó tagozat: 

 Nkt.27.§ (11.) 5 óra/hét testnevelés óra keretében (ebből 1óra úszás 2.- 4 osztály, melynek 

többlet költségeit a fenntartó biztosítja) 

 Kihelyezett néptánc tanfolyamon való részvétel lehetősége az érdeklődő gyerekeknek heti 2 

óra időtartamban 

 Tömegsport foglalkozások 

 

Felső tagozat: 

 Nkt.27.§ (11.) 5 óra/hét testnevelés óra keretében (ebből 1 úszás 5-6 osztály, melynek többlet 

költségeit a fenntartó biztosítja) 

 tömegsport foglalkozások   

 1 óra/hét tánc az 5. évfolyamon 

  Kihelyezett társastánc tanfolyamon való részvétel lehetősége az érdeklődő gyerekeknek  

 sportszakkörön való részvétel lehetősége 

 

A megfelelő szintű fizikai erőnlét, edzettség elérése, majd megtartása nemcsak a sport, hanem az 

egészség, az általános jólét szempontjából is igen fontos tényező. A fizikai aktivitás jellemzője az 

egészséges testsúly, az állóképesség és az izomerő. 
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A tanulók fizikai állapotának mérését a testnevelés tantárgyat tanító nevelők végzik el a testnevelés 

órákon, tanévenként, tavasszal.  

A felmérés a „Hungarofit” teszt alapján kerül összeállításra (lásd: Útmutató a tanulók fizikai és 

motorikus képességeinek méréséhez OM 2000). 

A mérés eredménye alapján a nevelők a tanulók fizikai állapotát, általános teherbíró képességét 

minősítik, az évente kapott eredményeket összehasonlítják és ezt az ellenőrző könyvön keresztül a 

szülők tudomására hozzák. 

A tanulók fizikai állapotának mérését szolgáló feladatok: 

 Hanyattfekvésből felülés  

 Helyből távolugrás 

 Törzsemelés 

 12 perces futás 

 Fekvőtámasz 

8. A tanulók tanulmányi munkájának ellenőrzése, értékelése 

Az ellenőrzés feladata, hogy adatokat, tényeket tárjon fel az intézményben folyó tevékenységekről, 

illetve a tevékenységek által elért eredményekről. 

Az ellenőrzés célja, hogy a feltárt adatok, tények alapján olyan intézkedéseket lehessen hozni, 

amelyekkel az esetleges hibák, problémák kijavíthatóak. Ehhez kapcsolódik az értékelés, amely az 

ellenőrzés eredményeinek elemzését jelenti. 

Az ellenőrzés módszerei: 

 

Megfigyelés 

Írásos kikérdezés (kérdőív) 

Interjú (lehet egyéni vagy csoportos) 

Tanulók által készített produktumok vizsgálata 

Tanulói teljesítmények felmérése (mérés) 

Dokumentumok elemzése 

Az értékelés a tanítási-tanulási folyamat minden mozzanatára kihat. A pedagógusok értékelő 

magatartásának és a tanulók önértékelésének jellemzője a pozitívumokra való támaszkodás, az elért 

sikerek, eredmények megerősítése.  
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A pedagógiai program értékelési koncepciójának célja, hogy az értékelés: 

  

ne minősítsen, hanem fejlődési állapotról számoljon be;  

számba tudja venni, hogy a tanuló az előző szintjéhez, önmagához mérten mennyit fejlődött;  

jelenjék meg, hogy a tanuló saját lehetőségét mennyire használta ki. 

Iskolai gyakorlatunkban háromféle értékelési funkciót különböztetünk meg: a minősítő értékelést 

(teljesítménymérést), a diagnosztikai értékelést és a fejlesztő értékelést.  

A jutalmazás formái: 

Egyéni jutalmazási formák – Az iskolában elismerésként a következő írásos dicséretek adhatók: 

szaktanári, 

osztályfőnöki, 

igazgatói, 

nevelőtestületi. 

Az egész évben kiemelkedő munkát végzett tanulók tantárgyi, szorgalmi és magatartási dicséretét 

a bizonyítványba kell bevezetni. Ezek a tanulók a tanév végén könyvvel, oklevéllel jutalmazhatók. 

Az a tanuló, akinek intézményi szinten is kiemelkedő a teljesítménye, jutalmát a tanévzáró 

ünnepélyen az iskola közössége előtt nyilvánosan veszi át. 

8.1. Az írásbeli és szóbeli feladatok, az önálló tanulás keretében a felkészüléshez előírt feladatok 

meghatározásának elvei és korlátai 

Az egész napos oktatás keretében a tanulók az önálló tanulás keretében rögzítik és mélyítik el az 

órán tanultakat. 

 

Az önálló felkészülésre szánt feladat adásának célja: 

 Erősíteni kívánjuk az órákon megtanultakat. 

 Fejleszteni akarjuk adott témában a tanulók különféle készségeit. 

 Az új anyagot, ismereteket kívánjuk a feladattal előkészíteni. 

A feladatadás gyakorisága: 

 Minden egyes tanítási órához kapcsolódóan adható. 

 Nagyobb terjedelmű írásbeli munkát hosszabb intervallumra ajánlatos tervezni. 

 Hét végére a pénteki házi feladaton túl és a tanítási szünetekre is szülőkkel való egyeztetés 

alapján adható. 

 Az osztályok órarendjének kialakításakor törekszünk a minden napi arányos terhelésre. 

 Az eltérő egyéni adottságokra épített képességek fejlesztését, differenciált feladat 

adásával valósítjuk meg. 



15 
 

    A feladat ellenőrzése: 

 Az 1-8. évfolyamon az egész napos oktatási formában mennyiségi ellenőrzés az önálló 

tanulást vezető tanító, tanár feladata. 

 A minőségi ellenőrzés a szaktanár kötelessége. 

      A feladatadás mennyisége: 

      Az önállóan végzett írásbeli és szóbeli munka időtartama évfolyamonként: 

 1-2.  évfolyamon   heti 10X45 perc 

 3. évfolyamon  heti 11X45 perc 

 4. évfolyamon  heti 9X45 perc 

 5-6.  évfolyamon  heti 9X45 perc 

 7.évfolyamon  heti 8X45 perc 

 8. évfolyamon  heti 7X45 perc 

 A  tanuláshoz  szükséges  ingyenesen biztosított eszközök (tankönyvek, munkafüzetek) az iskola 

tulajdonát képezik.  Kísérleti eszközöket,  szótárakat,  könyvtári könyveket,  számítógépet,  

internetes hozzáférést az iskola ingyenesen biztosítja. 

8.2.Az írásbeli beszámoltatás formái  

A tanulók írásbeli beszámoltatásának formái:   

 diagnosztikus értékelés ( év elején, differenciáláshoz) 

 formatív (röpdolgozat, témazáró felmérések) 

 szummatív (félévkor, év végén) 

Az írásbeli beszámoltatás rendje: 

 év eleji,  félévi,  év végi 

 a nevelő megítélése alapján tanítási órán bármikor 

 témák zárásakor  

Az írásbeli beszámoltatás korlátja: 

 Egy nap kettőnél több nagydolgozat, vagy témazáró, vagy év eleji, félévi, év végi írásbeli 

beszámoltatás nem íratható (részletesebben a tantárgyi értékeléseknél). 

 Az írásbeli munka időtartama 45 percnél hosszabb nem lehet, kivéve az Oktatási Hivatal 

által kiadott országos mérést. 

 Az írásbeli beszámoltatás csak az egyik forma a tanulók értékelésében. A témazárók és az 

év végi felmérések eredményei döntőek a félévi, illetve év végi érdemjegy kialakításában. 
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 Témazáró felmérések anyaga: központi, vagy a szaktanár, illetve a munkaközösség által 

készített anyag. 

 A félévi mérések anyaga: központi, vagy a munkaközösség állítja össze. 

 Év végi mérések anyaga: központi, vagy a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Oktatási 

Központ által készített anyag illetve  mérés-értékelés csoport által összeállított. 

A félévi és az év végi osztályzatok megállapításánál döntőek a témazárók és a félévi és év végi 

felmérések eredményei. 

Az érdemjegyről és a félévi osztályzatról a szülőket tájékoztató füzeten keresztül értesítjük. Az év 

végi osztályzat a bizonyítványba kerül. 

8.3. Oktatási eredményvizsgálatok 

Bemenetkor” az első osztályosok ismeretanyagának, képességeinek felmérése, a feladatok 

meghatározása, szükség esetén fejlesztőpedagógus segítségével. 

Országos mérések 4., 6. és 8. évfolyamon minden tanév májusában. 

Iskolai mérések az éves munkatervben meghatározottak alapján a mérés-értékelés 

munkaközösség lebonyolításában. 

8. osztályosok mérése a központi írásbeli felvételi vizsgák előtt. 

 

8.4.A tanulók teljesítményének értékelése 

A tantárgyi követelményeket a helyi tanterv határozza meg. Az értékelésnél figyelemmel kell lenni 

a tanuló általános állapotára, fejlesztés esetén egyéni haladására, képességeire. 

 A vonatkozó jogszabályi előírások alapján az alsó tagozaton első évfolyamon és a második 

évfolyam első félévében szöveges értékelést végzünk, majd az ötfokozatú érdemjegy az osztályozás 

eszköze. A későbbiekben és a felső tagozaton a tanulók teljesítményének értékelése tanév közben 

érdemjegyekkel, félévkor és tanév végén osztályzatokkal (kitűnő, jeles, jó közepes, elégséges, 

elégtelen) történik.  

A tanulók teljesítményének eredménytelensége esetén pótvizsgázásra van lehetőség a törvényben 

megfogalmazottak szerint. 

Az osztályfőnökök és a szaktanárok szúrópróbaszerűen, de rendszeresen ellenőrzik, hogy a 

tájékoztató füzetbe, az e-ellenőrzőbe és az e-naplóba beírt érdemjegyek megegyeznek-e. 

Figyelemmel kísérik, hogy a szülő a tájékoztató füzetében kézjegyével jelzi-e, hogy ismeri gyermeke  

teljesítményének értékelését. 
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A tanulók teljesítményének %-os értékelése: 

 

% Érdemjegy 

91-100 5 

76- 90 4 

56- 75 3 

36-55 2 

35-0 1 

 

8.5.Az értékelés kategóriái első osztálytól a második évfolyam félévéig 

A tanulók tanulmányi munkájának értékelése egyes évfolyamokon a különböző tantárgyak esetében 

a következők szerint történik: 

 az első évfolyamon minden tantárgy esetében csak szöveges értékelést alkalmazunk 

 a 2. évfolyamon félévkor a tanulók teljesítményét, előmenetelét szöveges minősítéssel 

értékeljük 

 1.-8. évfolyamon szövegesen értékeljük a tanulók erkölcstan, hit-és erkölcstan, 

valamint és dráma és táncórán nyújtott teljesítményét 

Szöveges minősítés: 

 kiválóan teljesített (a tantervi követelményeket megbízhatóan elsajátította, tudását alkalmazni 

képes) 

 jól teljesített (a tantervi követelményeket kevés hibával elsajátította, kisebb 

bizonytalansággal, de tudja alkalmazni) 

 megfelelően teljesített (a tantervi követelményeket pontatlanul, több hibával, felszínesen 

ismeri, de a továbbhaladáshoz szükséges minimumot elsajátította, segítséggel képes önálló 

munkára) 

 felzárkóztatásra szorul (a tantervi követelményekből a minimumot sem sajátította el, 

segítséggel sem képes önálló munkára) 

Felzárkóztatásra szorul minősítésnél a szülő bevonásával értékelni kell a tanuló teljesítményét, fel 

kell tárni a tanuló fejlődését, haladását akadályozó tényezőket. Tájékoztatni kell a szülőt, hogy milyen 

segítséget tud adni az iskola a felzárkóztatásra (egyéni fejlesztés) és milyen segítséget vár el a szülőtől 

az együttműködésben. 
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Az 1. évfolyamon félévkor és év végén, valamint a 2. évfolyamon félévkor a tanulók munkáját az 

egyes tantárgyakhoz készült értékelőlapok segítségével értékeljük. 

A tanulók munkájának értékelését a mindennapokban szóbeli vagy írásbeli véleményünkkel, 

pontozással, szimbólumokkal, százalékkal is kifejezzük. Témazáró felméréseket százalékosan 

értékeljük, ezeket az eredményeket a tájékoztató füzetekbe is bejegyezzük. 

 

8.6.A tantárgyi érdemjegyek és osztályzatok kritériumai 

Jeles 

A tantárgyi követelményeknek kifogástalanul megfelel. 

Ismeri, érti, önállóan képes alkalmazni a tananyagot. 

Szóban és írásban pontosan, szabatosan fogalmaz. 

Fogalmai pontosak, tiszták, összefüggésüket, rendszerüket átalakítja. 

A váratlan problémák nem riasztják vissza, hanem biztos ismeretei birtokában közelíteni képes a 

megoldáshoz. 

Jó 

A tantervi követelményeket megbízhatóan teljesíti. 

Fogalmai tiszták, az önálló alkalmazásban kissé bizonytalan. 

Szóbeli és írásbeli fogalmazásában nem követ el értelemzavaró pontatlanságokat. 

Az alapvető összefüggéseket tudja, a begyakorolt módszerekkel biztosan dolgozik.  

Közepes  

Csak az alapvető tantervi követelményeket teljesíti. 

Pontatlanul, nehézkesen nyilvánul meg szóban, írásban egyaránt. 

Fogalmai nem tiszták, az összefüggéseket csak segítséggel ismeri fel. 

Elégséges 

A tantervi követelményekből csupán annyit képes elsajátítani, amennyi a továbbhaladáshoz 

feltétlenül szükséges. 

Fogalmakat nem ért, önállóan egyszerű összefüggéseket sem tud felismerni.  

A legalapvetőbb feladatok megoldásához is tanári segítségre szorul. 

Elégtelen 

A tantervi követelményeknek nevelői segítséggel sem tud eleget tenni. 
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9. A tanuló jutalmazásával összefüggő, a tanuló magatartásának, szorgalmának értékeléséhez, 

minősítéséhez kapcsolódó elvek 

Jutalmazással:  

Az értékelésnél figyelembe kell venni: 

 a tanulmányi munka eredményességét, az órai aktivitást 

 a tanórán kívüli tevékenységet, szakkörön, versenyeken való részvételt, stb. 

Jutalmazás tanév közben szóbeli, írásbeli dicséret: 

 osztályközösségben 

 iskolai közösség előtt osztályfőnöki, igazgatói és nevelőtestületi. 

 

 

Irinyi János születésének évfordulóján: 

 Iskolán belüli versenyek, vetélkedők győztesei, rendezvényeken kiemelkedő    teljesítményt  nyújtó 

tanulók részére. 

Írásbeli, szóbeli dicséretek szaktanárok, szakkörvezetők, diákönkormányzat-vezető, igazgató, 

nevelőtestület által. 

 

Jutalom formái: oklevelek, könyv, tárgy, kiránduláshoz, táborozáshoz támogatás. 

Tanév végén iskolán kívüli versenyeken nyújtott jó teljesítményért /pl. tanulmányi, sport, vetélkedő, 

kulturális szereplés, stb./. 

 Kiemelkedő tanulmányi eredményért. 

 Jeles tanulmányi eredményért. /1-3. évfolyamon 1 négyes, 4.-5.-6. évfolyamon 2 négyes, 7.-

8. évfolyamon 3 négyes osztályzatig/ 

 Példás magatartásért, közösségért végzett tevékenységért. 

 Kiváló sporteredményért. 

 

Jutalmazás formái: 

 oklevelek, jutalomkönyv, 

 „Az év tanulója” cím adományozása 

 „Az év sportolója” cím adományozása 

 

Adományozók 

 Nevelőtestület / maximum 3 tanuló/ 

 A „Korszerű Iskoláért” Alapítvány /8. osztályos  tanuló/ 

 Alapítvány Létavértesért /8. osztályos  tanuló/. 
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Az egész évben kiemelkedő munkát végzett tanulók tantárgyi dicséretét a bizonyítványba kell 

bevezetni. Ezek a tanulók a tanév végén könyvvel, oklevéllel jutalmazhatók. Az a tanuló, akinek 

intézményi szinten is kiemelkedő a teljesítménye, jutalmát a tanévzáró ünnepélyen az iskola 

közössége előtt nyilvánosan veszi át. 

A tanulók magatartásának, szorgalmának értékelése munkaközösségi foglalkozáson havonta 

történik az osztályban tanító nevelők közreműködésével. 

 

A Létavértesi  Irinyi János Általános Iskola követelményei 

 

Magatartásból 

 

5 /példás/ érdemjegyet kap, aki kötelezettségének példamutatóan eleget tesz: tanórán, 

szakkörön, ünnepségen, sportrendezvényeken. 

Jó közösségi munkát végez osztályában, és a diákönkormányzatban. 

A tanítási órákon képességeinek megfelelően dolgozik. 

Az erkölcsi normákat, viselkedési szabályokat mindig és minden körülmények között 

megtartja. 

Egyéni tisztasága kifogástalan, öltözködése, hajviselete ízléses. Igényes környezetére is, 

tanterem udvar, mellékhelyiség stb. 

4 /jó/ érdemjegyet kap, akit kötelezettségeinek teljesítésére, közösségi munkájára időnként 

figyelmeztetni kell. A tanítási órákon, különböző foglalkozásokon, rendezvényeken 

igyekszik képességeinek megfelelően dolgozni. Néha figyelmeztetni kell feladatai 

ellátásra, a rend és tisztaság megóvására. 

3 /változó/ érdemjegyet kap, aki a tanítási órákon nem dolgozik rendszeresen. 

Kötelességeinek, feladatainak elvégzésére többször figyelmeztetni kell. Közösségi 

munkája rendszertelen. Felszerelése gyakran hiányos. Környezetének megóvására 

gyakran figyelmeztetni kell. Öltözködése szélsőséges. Igazolatlanul hiányzik /igazolatlan 

óra/. 

     2 / hanyag/  érdemjegyet kap, aki kötelezettségeit, feladatait segítség ellenére    sem  végzi el. 

A közösségi munkába nem kapcsolódik be. Társaival szemben agresszív, környezetét 

rongálja. Igazolatlanul hiányzik /igazolatlan nap/. 
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Szorgalomból 

 

5 példás/: Az iskolai foglalkozásokra időben érkezik, felszerelését előkészíti, munkáját 

késedelem nélkül kezdi. Felszerelése hiánytalan. Házi feladata kész, füzete, könyve 

rendes, tiszta, írása olvasható, tetszetős. Képességéhez, körülményeihez képest pontosan, 

rendesen dolgozik. Minden órára rendszeresen készül. Önállóan törekszik az 

ismeretszerzésre /könyvtár, edzés stb./. 

4 /jó/: Az iskolai foglalkozásokra időben érkezik. Munkáját késedelem nélkül kezdi. Házi 

feladata kész. Füzete, könyve rendes, írása tiszta, olvasható. Órára rendszeresen készül. 

Felszerelése hiányos, önálló ismeretszerzésre ösztönözni kell. Képességeihez viszonyítva 

tanulmányi eredménye jobb is lehetne. 

      

      3   /változó/: Az iskolai foglalkozásokról többször elkésik. Munkáját nem tudjaidőben az 

osztállyal együtt kezdeni. Rendszertelenül tanul.  

Házi feladata hiányos. Könyve, füzete gondozatlan. Írása nehezen olvasható. 

Korrepetálásokon rendszertelenül vesz részt. Önálló ismeretszerzésre nem törekszik, nem 

használja ki az adott lehetőségeket. 

2 /hanyag/: A tanítási órára rendszeresen nem készül. Az osztállyal együtt nem akar 

dolgozni.  

Felszerelése rendezetlen, gondozatlan. Feladatai ellátásában megbízhatatlan. 

10.  A tanulók továbbhaladása  

Az iskola magasabb évfolyamára léphet az a tanuló, aki a helyi tantervben előírt, a továbbhaladáshoz 

szükséges követelményeket teljesítette, beleértve a szükséges készségek meglétét és az elvárt 

kimeneteli követelményeket valamennyi tantárgyból.  

Magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításához, a tanulónak 

osztályozó vizsgát kell tennie, ha: 

az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, 

az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi követelményeket 

az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse, 

egy tanítási évben 250 tanítási óránál többet mulasztott, 

ha a tanuló mulasztása egy adott tantárgyból a tanítási órák 30%-át meghaladja,  

magántanuló volt. 
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Ha a tanuló tanév végén bármely tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, a nevelőtestület határozata 

alapján javítóvizsgát tehet, kivéve, ha háromnál több tantárgyból van elégtelen osztályzata.  

Az évfolyamot megismételni köteles az a tanuló, aki az adott tanévben a javítóvizsgán nem felelt 

meg. 

Az első évfolyamot megismételheti a tanuló szülői kérésre, ilyenkor bizonyítványt a tanuló a 

megismételt évről kap. 

A tanuló az első évfolyamon csak abban az esetben utasítható évfolyamismétlésre, ha a tanulmányi 

követelményeket az iskolából való igazolt és igazolatlan mulasztás miatt nem tudta teljesíteni, vagy 

a szülő írásban ezt kéri.  

Évfolyamtól függetlenül idegen nyelvből a tanuló az idegen nyelv tanulásának első évében nem 

utasítható évfolyamismétlésre azért, mert a tanulmányi követelményeket nem teljesítette. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

11. Specialitások 

Intézményünk az alábbi lehetőségeket biztosítja a tanulók számára az iskolában eltöltendő idő 

hasznos, fejlesztő eltöltésére. 

 

11.1. Egész napos iskolai program 

Iskolánk alsó tagozatán  már évek óta alkalmazzuk az iskolaotthonos oktatási formát, mely a szülők, 

tanulók, pedagógusok tetszését is elnyerte, eredményei jónak bizonyultak, ezért döntöttünk – élve a 

törvény adta lehetőséggel – a 2013/2014-es tanévtől az egész napos oktatási forma bevezetése mellett 

az 1. és 5. évfolyamon, majd felmenő rendszerben. 

Az egész napos iskola iskolánk mind alsó, mind felső tagozatán megvalósul,  az iskola által felvállalt 

feladatként [Nkt. 27. § (2)].  

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 19. §-ában foglaltak szabályozzák az általános iskolában az egész 

napos iskolai oktatást mint az alapfokú nevelés-oktatás új intézményét,melynek lényege, hogy a 

tanórai és más foglalkozásokat a délelőtti és délutáni időszakra egyenletesen szétosztva kell – a 

pedagógiai programban foglalt szabályozás szerint – megszervezni, működését, feltételrendszerét 

pedig az oktatásért felelős miniszter jogszabályban határozza meg. 

 

 Célok, lehetőségek: Lehetővé tenni mind a felzárkóztatás, mind a tehetséggondozás sajátos 

tevékenységeinek folyatatását az iskolában, így támogatva a képességfejlesztés hatékony 

pedagógiai eljárásait. A kötelező tanórákon túli foglalkozások keretében teret adunk a 

művészeti nevelésnek( tánc és grafika szakkör), a mindennapos testmozgásnak és más, az 
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iskola arculatához illő szakköri és egyéb foglalkozásoknak, illetve az önálló tanulásnak 

[110/2012. (VI. 4.) Korm. rend. mell.] 

 Időkeret részei: Az egész napos iskolai nevelés-oktatást az adott évfolyamra meghatározott 

kötelező, nem kötelező tanórai foglalkozások és napközis foglalkozások időkeretében kell 

megszervezni, biztosítva az egyéni foglalkozások megtartását szolgáló időkeretet  [20/2012. 

(VIII. 31.) EMMI rend. 19. § (2)] 

 Nevelés-oktatási tartalmak: Az egész napos iskolai nevelés-oktatás keretében biztosítani 

kell : 

a) a segítségnyújtást a házi feladatok elkészítéséhez,  

b) a tananyag megértéshez és elsajátításához kapcsolódó többlet pedagógiai támogatást azon 

tanulók részére, akik bármely okból kifolyólag egyéni tanulási nehézséggel, a tananyag értelmezési 

problémájával küzdenek,  

c) a felzárkóztatással és a tehetséggondozással kapcsolatos feladatok ellátását. [20/2012. (VIII. 31.) 

EMMI rend. 19. § (3)]  

 

Az egész napos nevelés-oktatás célja iskolánkban: 

 óvoda-iskola átmenet megkönnyítése  

 alapkészségek megerősítése 

 egyéni differenciálás megteremtése 

 felzárkóztatás 

 tehetséggondozás 

 az önálló tanulás és ismeretszerzés módszereinek elsajátíttatása 

 az önművelés igényének és készségének megalapozása 

 a tanulási idő gazdaságos és eredményes kihasználása 

 a képességekhez mért tanulási tempó és forma  kialakítása 

 a tanulási kedv kialakítása, fenntartása 

 a tanórákon szerzett ismeretek elmélyítése, játékos gyakorlása, kapcsolása szabadon 

választott tevékenységekhez 

 a szabadidővel való tudatos gazdálkodás képességének elsajátítása 

 a nevelőkkel való családias légkör kialakítása, társaikhoz való viszony mélyítése 

 

 

Az egész napos nevelés-oktatás feladatai iskolánkban: 

 

 a személyiség optimális fejlesztése 

 egészséges napirend, munkaritmus kialakítása 
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 segítségnyújtás a házi feladatok elkészítéséhez 

 a tananyag megértéséhez és elsajátításához kapcsolódó többletpedagógiai támogatás azon 

tanulók részére, akik bármely okból kifolyólag egyéni tanulási nehézséggel, tananyag-

értelmezési problémával küzdenek 

 felzárkóztatás biztosítása egyéni vagy kiscsoportos formában 

 tehetséggondozás kiscsoportos vagy szakköri formában 

 tanulási technikák elsajátíttatása, hatékony, egyénre szabott tanulási stratégia kialakítása, 

tanulási módszerek kiválasztása 

 az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges motívumok és képességek kifejlesztése 

 önálló ismeretszerzésre, kreatív gondolkodásra nevelés 

 könyvtár, illetve más információhordozók tudatos használatára nevelés 

 az ismeretek megértését előkészítő, rögzítő, megszilárdító, gyakorló – vagyis   a   következő 

tanóra eredményességét segítő tevékenység végzése 

 

 az egész napos munkában a tapasztalás, a láttatás, a cselekedtetés, az önálló ismeretszerzés, 

önálló véleménynyilvánítás kiemelt szerepet kap, ezek elősegítik a tanítási órákra való 

felkészülést 

 kezdeményezőképesség fejlesztése különböző tevékenységi formákon keresztül 

 tanulói együttműködés szélesítése, tolerancia, empátia, felelősségtudat mélyítése 

 erkölcsi ítélőképesség és kommunikációs kultúra fejlesztése 

 környezeti-és testkultúra fejlesztése 

 a tanulók egészségének védelme érdekében az időjárásnak megfelelő öltözködés, az 

önállóság, önkiszolgálás készségének kialakítása 

 az iskola külső és belső megjelenésének esztétikus formálása 

 alapvető társadalmi érintkezési formák megtanítása 

 nemzeti kultúránk, hagyományaink ápolása, hazaszeretet elmélyítése 

 más népek hagyományainak megismerése 

 

A 8 órás ellátáson túl a program része a művészeti nevelés, egyéni fejlesztés, szociális ellátás is. 

Ez a forma lehetőséget nyújt arra, hogy a rendelkezésre álló időt rugalmasan osszuk be, van idő 

csoportmunkára, beszélgetésre, szerepjátékra, önálló tanulásra, a differenciált fejlesztésre, két 

tanóra között hosszabb szünetre az udvaron,a játszótéren. A gyermekek egészsége érdekében 

elengedhetetlen a mindennapos, lehetőleg szabad levegőn végzett testmozgás, játék. A házi 

feladatot elkészítik a gyerekek az iskolában,  a tankönyveket, füzeteket is ott tartják, így nem kell 

a nehéz iskolatáskát cipelni, csak hétvégére viszik haza a gyerekek, hogy a szülők áttekinthessék 
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haladásukat. Itt azok a gyerekek is hozzájutnak pluszprogramokhoz, akiknek szülei nem tudnak 

pénzt áldozni a különórákra, így fontos szerepe van az esélyegyenlőség növelésében. 

 

A célok és feladatok megvalósításának helyzete: 

 

 1-8. évfolyamon egész napos oktatási formában törekedni kell arra, hogy az iskolában 

készüljenek fel a következő tanítási órára, mélyítsék el az ismereteket. A szülőkkel való 

tanév eleji egyeztetés alapján hétvégére vagy szünidőre gyakorló és szorgalmi feladatok 

adhatók.  

 

 

Szükséges, hogy a nevelő helyzetelemzést készítsen a csoportra vonatkozóan, melynek 

szempontjai: 

 tanulás iránti kedv, 

 az önművelés igényének szokásának szintje, 

 munkafegyelem, munkatempó szintje, 

 tanulási önállóság foka, 

 kik szorulnak, milyen tantárgyból rendszeres segítségre 

 

  Tanulási szokások, tevékenységek fejlesztése: 

 A tanulást segítő külső körülmények: rend, csend, fény, tanulási segédeszközök. 

    A tanulást segítő belső körülmények: egészséges életmód, pihenés, motiváció. 

    A sikeres tanulás feltételei: figyelem, emlékezés, bevésés. 

 

 Tanulási technikák elsajátíttatása: 

 helyes tanulási sorrend ismerete, 

 a feladatmegoldás előtti feladatértelmezés, 

 a tanulási feladat megkezdése előtti visszaemlékezés a tanítási órán megtanultakra, 

 a könyvek, lexikonok, térképek, szótárak, modellek, kísérleti eszközök stb. 

információszerzésre, illetve ismeretbővítésre történő felhasználása, használatuk szokássá 

fejlesztése, 

 a különböző tantárgyak anyagának tanulásával kapcsolatos technika tudása (pl. 

szövegtanulás, problémamegoldás útja, idegen nyelvű  szövegek, szavak megtanulása stb.) 
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 az ismétlés és gyakorlás szerepének megismerése a tartós ismeretelsajátításban, 

 a közművelődési intézmények, tömegkommunikációs eszközök tanulás célú felhasználása 

stb. 

 Tanulási módszerek megismertetése: 

     A tanulási módszerek olyan eljárások, amelyek segítik a tanulási cél elérését. Kialakulása 

teljesen egyéni, így igen nagy változatosságot mutat. Az a jó, ha a tanuló minél többfélét ismer, 

hogy kiválaszthassa a számára legmegfelelőbbet. Törekedni kell arra, hogy alkalmazzák: 

 az emlékezetbe vésés módjait, különféle feladatok esetében szöveg lényegének 

megjegyzése: jegyzetelés, kiemelés szövegrészek aláhúzásával, írott vagy rajzos vázlat 

segítségével stb. 

 megfigyelések rögzítését, 

 problémamegoldás során a problémahelyzet szemléletessé tételét, 

 a gyakorlás, vagy önellenőrzés különféle tantárgy-specifikus módjait, 

 a tanulás közbeni elakadás esetére a különféle segítési források és lehetőségek ismeretét 

és felhasználását stb.  

Az egész napos iskola munkarendje 

 
A nap ráhangolódással kezdődik, mely magában foglalja a játékot, a beszélgetést, az órára való 

előkészületet, ami lehetőséget teremt a nap hangulatos bevezetésére. 

 

 

Szabadidős tevékenységek: 

 

Olyan foglalkozások, amelyek változatosságukkal  biztosítják az aktív pihenést, ilyen a 

 zene- és  mesehallgatás, társasjátékok, szabad levegőn való mozgás, közös játék, rajzolás…. 

 

Tervezett tevékenységek: 

 

Szakkörökön való részvétel lehetőségének biztosítása a gyerekek önkéntes jelentkezése alapján. 

Iskolánkban az alábbi szakkörök közül választhatnak diákjaink: 

 

Alsó tagozat:  Ügyeskedők, Dúdoló, ÖKO- diák, Okoskodó, Hon-foglaló, Ábrázol-lak 

Dráma szakkör                                                                                                                       

Felső tagozat: Remek-Elek, Logiko, ÖKO- diák, Ábrázol-lak, Dráma szakkör, Kreatív otthon, 

Programozás, Sportszakkörök 
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Az egész napos iskola munkarendje 

 

Csengetési rend 

 

Alsó tagozat Felső tagozat 

Egész napos oktatás (1.-2.évfolyam) Egész napos oktatás (3.-5.évfolyam)     Egész napos oktatás (6.-8.évfolyam) 

730-800 gyülekező 730-800 gyülekező 730-800 gyülekező 

800-845 tanóra/ önálló tanulás 800-845 tanóra/ önálló tanulás 800-845 tanóra/ önálló tanulás 

845-855 óraközi szünet 845-855 óraközi szünet 845-855 óraközi szünet 

855-940 tanóra/ önálló tanulás 8 55 -940 tanóra/ önálló tanulás 8 55 -940 tanóra/ önálló tanulás 

940-955 óraközi szünet 940-955 óraközi szünet 940-955 óraközi szünet 

955-1040 tanóra/önálló tanulás 955-1040 tanóra/önálló tanulás 955-1040 tanóra/önálló tanulás 

1040-1050 óraközi szünet 1040-1050 óraközi szünet 1040-1050 óraközi szünet 

1050-1135 tanóra/önálló tanulás 1050-1135 tanóra/önálló tanulás 1050-1135 tanóra/önálló tanulás 

1135-1205 ebéd 1135-1145 óraközi szünet 1135-1145 óraközi szünet 

1205 -1300 szabadfoglalkozás 1145-1230 tanóra/önálló tanulás 1145-1230 tanóra/önálló tanulás 

1300-1345 tanóra/önálló tanulás 1230-1300 ebéd 1230-1240 óraközi szünet 

1345-1400 óraközi szünet 1300-1400 szabadfoglalkozás 1240-1325 tanóra/önálló tanulás/szabadfogl. 

1400-1445 tanóra/önálló tanulás 1400-1445 tanóra/önálló tanulás 1330-1400 ebéd 

1445-1500 óraközi szünet 1445-1500 óraközi szünet 1400-1415 óraközi szünet 

1500-1545 tanóra/önálló tanulás 1500-1545 tanóra/önálló tanulás 1415-1500 tanóra/önálló tanulás 

1545-1600 uzsonna 1545-1600 uzsonna 1500-1510 óraközi szünet 

1600 hazamenetel 1600 hazamenetel 1510-1600 tanóra/önálló tanulás uzsonna 

    1600 hazamenetel 
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11.2. Erdei iskolai program 

Erdei iskolán olyan sajátos, a környezet adottságaira építő nevelés- és tanulás-szervezési egységet 

értünk, ami szorgalmi időben valósul meg, egybefüggően többnapos. 

A mai erdei iskola részben követi a reformpedagógiai elődök hagyományait, de a környezeti nevelés 

új szemléletével és komplex feladatrendszerével bővült. 

Didaktikailag is újat hoz, amennyiben a megismerési folyamatot az élet természetes integráltságára 

építi fel. Időlegesen feloldja az iskola hagyományos tantárgyi rendszerét úgy, hogy tanítási-

foglalkoztatási programját elsődlegesen projektmódszerrel szervezi meg. 

A projekt középpontjában az erdei iskola helyszíne, környezete áll. 

Az erdei iskola egyik fontos ismérve, hogy szervező oktatási intézmény székhelyétől különböző 

helyszínen szervezendő és bentlakásos. Azonban a Létavértesi  Irinyi János Általános Iskola  

körülményei nem teszik lehetővé, hogy rendszeresen tartsanak az iskola helyszínétől távol erdei 

iskola-foglalkozásokat, viszont rendelkezik az erdei iskola személyi, tárgyi feltételeivel és a 

pedagógusok motiváltak erre a feladatra. Ezért az intézmény az erdei iskolát ötnapos projektként 

kívánja a 3. és a 6. évfolyam tanév elején megszervezni, projektoktatás formájában. 

Az erdei iskola projektben a tanulás a tanulók aktív, cselekvő, kölcsönösségen alapuló 

együttműködésére épül. A tanítás tartalmilag és tantervileg egyaránt szorosan és szervesen 

kapcsolódik Létavértes természeti és az ember által létesített szocio-kulturális  környezetéhez. 

Kiemelkedő nevelési feladata a környezettel harmonikus, egészséges életvezetési képességek 

fejlesztése, és a közösségi tevékenységekhez kötődő szocializáció. 

A tanulók természet közelben tanulnak öt napig. Tananyag mindaz, ami ott a valóságban, közvetlenül 

megfigyelhető, megvizsgálható, felfedezhető, valamint a 3. és a 6. osztályos tantárgyak tananyagából 

az egyhetes programba integrálható. A közösségben felmerülő környezeti problémák, konfliktusok 

megoldása során és a szabadidős foglalkozásokon a tanulók jobban, és több oldalról ismerhetik meg 

egymást – és ezzel együtt önmaguk képességeit is. 

Az erdei iskola mind a környezeti nevelés, mind az egészségnevelés, és a közösségformálás kiváló 

terepe. 

Az erdei iskola környezete 

Iskolánk, a Létavértesi Irinyi János Általános Iskola erdei iskolája a hajdúsági Erdőspuszták területén 

található. 

Az Erdőspuszták víz és a szél felszínformáló tevékenységének köszönhetően Alföld egyik 

legváltozatosabb, legszebb tája. Az egykori hordalékkúp emlékét az É-D-i irányú, részben feltöltött 

folyóvölgy-maradványok őrzik, amelyeknek futóhomokkal elgátolt szakaszaiban helyenként kisebb  
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tavak, máshol nedves felszínű laposok alakultak ki. A táj morfológiai képében a futóhomokformák 

az uralkodók, de az egyes részek között jelentős eltérések vannak. A buckaközi mélyedésekben a 

talajvíz a felszínre bukott un. nyírvíz-laposokat alakítva ki. Ám az emberek csak saját érdekeiket 

nézve lecsapolták ezeket a tocsogókat, hogy minél nagyobb termőterülethez jussanak. Csatornákat 

ástak, elvezetve ezzel a vizet a Nyírség területéről és úgy kiszárították a tájat, hogy az eredeti 

társulások már csak kis foltokban találhatók meg és jórészt felújításuk is lehetetlenné vált. 

A Nyírségi D-i részének meleg, mérsékelten száraz éghajlati körzetéhez tartozó Erdőspuszták 

jellemző éghajlati elemei: 

Az uralkodó szélirány az ÉK-i és a D-i. Alföldi viszonylatban a mikroklíma változatos. 

Létavértes település 1970 óta viseli ezt a nevet, ebben az évben egyesítették Nagyléta és Vértes 

községeket. Városi rangot 1996-ban kapott. Öt temploma közül kettő műemlék. A vértesi részen 

található a város híres szülötte Irinyi János lakóháza (ma óvodaként funkcionál), a zajtalanul gyulladó 

gyufa feltalálója emlékére kialakított Irinyi kiállítóterem, valamint az iskola parkjában az Irinyi 

család síremlékei. 

Az iskola mögött terül el a mintegy 1200 növényfajjal létrehozott Irinyi Arborétum.  

A két városrészt összekötő úttól balra áll a Vízi-vágóhíd, mely igen ritka ipartörténeti emlék. 

Az ország egyetlen folyó fölé épített vágóhídja ma már múzeumként várja a látogatókat. 

A település északi dombjai között a Mosonta-kertben néhány szőlőspajta és berendezése élő skanzen. 

A szomszédos Kossuth-kertben a szőlőművelés és a borászati kultúra tárgyaival berendezett tájház 

található. A hosszabb itt tartózkodást, kikapcsolódást biztosítja a Vértesi Szeretetház területén 

kialakított jurta sátoros táborhely 380 adagos főzőkonyhával illetve a  város által üzemeltetett 

feszített víztükrös uszoda, melyben tanmedence is található. 

 

 Az erdei iskola tantervének kapcsolata a Létavértesi Irinyi János Általános Iskola  pedagógiai 

programjával és tantervével 

 Az erdei iskola tanterv illeszkedése 

Az erdei iskola tanterv tartalmában és módszereiben illeszkedik az iskolai nevelési programokhoz:  

Az Egészségnevelési programhoz illeszkedik a következő egészségfejlesztést szolgáló témákban: 

 a betegség és a gyógyulást segítő magatartás (elsősegélynyújtás, gyógyszerhasználat) 

 a testi higiénia 

 a környezeti ártalmak (zaj, légszennyezés, hulladékkezelés) 

 személyes biztonság (közlekedés, rizikóvállalás,) 

 testedzés, a mozgás, a helyes testtartás 

 az egészséges táplálkozás 
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A Fogyasztóvédelmi programhoz illeszkedik, mivel ismereteket kell elsajátítani, készségeket, 

hozzáállást, értékrendet kell formálni a fenntartható fogyasztás érdekében. Míg kisiskolás korban 

leginkább jellemző fogyasztói magatartás a kiválasztás, az áruismeret, a döntés, a kockázatvállalás, a 

bizalmi elv érvényesülése, addig kamaszkorban már megjelenik a jogérzék, a szolgáltatásismeret, a 

fogyasztói értékrend és a vállalkozásismeret is. 

Az értékek formálásában lényeges: 

 A kívánság és a szükséglet fogalmának tisztázása és elkülönítése. 

 Az egyéni és társadalmi jogok tiszteletben tartása. 

 A természeti értékek védelme. 

Az Ökoiskola programhoz is illeszkedik, mivel célunk tiszteletben tartani az élővilág érdekeit, 

fejleszteni a versenyképességet, kialakítani és fenntartani a környezetbarát légkört.  

Módszerekben: Felmérések, önismereti csoportfoglalkozás, problémamegoldó gyakorlatok, 

szituációs játék, érveléstechnikai gyakorlatok, esetelemzések, ismeretátadás-feldolgozás. Jellemző a 

csapatmunka. 

A Létavértesi Irinyi János Általános Iskola Környezeti Nevelési Programjában meghatározott 

környezeti nevelés újabb színtere, az erdei iskola tanulásszervezési mód. 

Szükséges feltételek 

Az Önkormányzat több mint ezer növényből álló Arborétumot gondoz, és Kiállítótermet működtet, 

melyeknek használatára építjük az erdei iskola program megvalósítását. 

Iskolánkkal szemben található a református  egyház által működtetett jurtatábor és a Néprajzi 

Kiállítóterem, melyek szintén az erdei iskola helyszínéül szolgálnak.  

Személyi erőforrások 

Az erdei iskolai munka céljainak eléréséhez elengedhetetlen feltétele, hogy a 3. osztályban tanítók 

egymással  jó munkakapcsolatot, együttműködést alakítsanak ki, valamint az iskolavezetés a 

programhoz kapcsolódó külső intézményeket, szervezeteket megnyerje a tanulási folyamathoz.  

Nagy szükség van az egész nevelőtestület támogatására is, és amint az iskola Környezeti Nevelési 

Programjában olvasható, ez az iskolában adott: 

 „A tantestület elkötelezett, szinte minden tagja bekapcsolódik valamilyen szinten a környezeti 

nevelésbe és a különböző környezetvédelmi akciókba. Törekednek a tanulók környezetének 

szépítésére. Az iskola minden tanárának feladata, hogy környezettudatos magatartásával, munkájával 

példaértékű mintát adjon a tanulók számára.” 

Az iskola közössége 2009 óta büszkén viseli az Ökoiskola –címet, melyet 2012-ben újra elnyertünk.  

2016 óta  Örökös Ököiskola-i címet viselhetünk. 
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Erdei iskola program a 3. osztály számára 

 

 Célok és feladatok a 3. osztályban 

Az erdei iskola célja, hogy a tanulók 

 a gyakorlati tapasztalatok alapján rögzítsék a 2. osztályban természetismeret órákon tanultakat 

és előkészítsék  a 3. osztályos természetismeret, matematika, magyar, rajz, ének, informatika, 

testnevelés és technika tananyagot 

 nem kötött órakeretben, integrált ismereteket sajátítsanak el, erősítve a tantárgyköziséget 

 motiváltabban végezzék feladataikat 

 tudásuk gyakorlatiasabb, életközelibb legyen 

 érzékennyé váljanak a természet szépségei iránt 

 felelősséget érezzenek a természeti és emberi környezetükért 

 alakuljon ki a környezet iránti pozitív attitűd 

 fejlődjenek a munkaképességeik, az együttműködési készségük 

 sajátítsák el a természetben való viselkedés elemi szabályait 

 legyenek képesek a jelenségekből következtetéseket levonni 

 tudjanak általánosítani a tapasztalt természeti jelekből, mérésekből 

 tudjanak utánzással, részben önállóan gyakorlati feladatokat megoldani 

 tudjanak használni iskolán kívüli információforrásokat 

 saját maguk is tudjanak információt létrehozni 

 alakuljon ki a fenntartható életmóddal és az egészséges életmóddal, táplálkozással 

kapcsolatos szokásrendszerük 

 tudjanak az együttes tevékenységekre alapozva a csoportokban dolgozni 

 érezzék a mozgás, együttes játék örömét 
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 Követelmények 

 Az erdei iskola során szerezzenek tapasztalatokat a 2. osztályban tanult erdőről, az erdő 

életközösségéről, mélyítsék el a tanultakat. 

 Legyen tapasztalatuk a 3. osztályban tanulandó víz és vízpart életközösségéről, hangolja őket 

az erdei iskola az új ismeretek felfedezésére, megismerésére. 

 Vegyék észre a környezetük változásait, ismerjék fel az ősz csalhatatlan jeleit. 

 Tudják rajzban, írásban és szóban kifejezni érzéseiket, gondolataikat. 

 Figyeljenek maguk és társaik egészségére, valamint környezetük tisztaságára. 

 Alkalmazzák matematikai tudásukat, gondolkodásukat a környezeti problémák 

megoldásakor. 

 Legyenek tisztában lakóhelyük néhány környezeti és kulturális értékével. 

 Tudják egymást segíteni a közös feladatok megoldásában, kivitelezésében. 

Az erdei iskola szervezése 

A  program folyamán minden, az erdei iskola ideje alatt megtartandó tantárgy anyagából beépítünk, 

integrálunk az erdei iskola programba az adott órák arányában, így nem marad el tanóra, és nincs 

külön anyagi vonzata. 

Időpontja: szeptember 2. vagy 3. hete 

Tananyag és órafelosztás: 

 

Tantárgy Óraszám                                    Tananyag 

1. Magyar nyelv és 

irodalom  
 8 

 

 Helytörténeti szöveg feldolgozása.  

 Móra Ferenc: Cinegefészek meséjének és Juhász 

László: Kertekre leszáll a dér c. vers feldolgozása. 

 Néprajzi anyagok megismerése. Csillaglegendák 

olvasása, megismerése. 

 Tanult mondatfajták felismerése. 

2. Matematika 5 

 

 Alakzatok, sorozatok, szorzás és bennfoglalás 

gyakorlása, logikai feladatok megoldása. 
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 Mennyiségi viszonyok érzékeltetése az erdőben, 

méretek viszonyítása. 

3.Környezetismeret           2 

 

 Az erdő és vízpart élővilága: év eleji ismétlés és 

tananyag-előkészítés. 

 Tágabb környezetünk, lakóhelyünk. Az időjárás 

elemei és mérésük a gyakorlatban. 

 Találkozás a vízi és vízparti állatokkal. 

 A csillagos ég. Csillagképek. 

 Túrajelek. Tájékozódás az erdőben. 

4. Informatika 1 

 

 Információ-keresés és feldolgozás, rögzítés a 

múzeumban. 

 

5.Testnevelés 

 

5 

 

 Sorversenyek, labdajáték, gyalogtúra, 

tornagyakorlatok 

 

6. Ének-zene 

 

2 

 

 Őszi dalok és népdalok éneklése, valamint 

tábortűznél énekelhető dalok tanulása 

 

7.Technika és életvitel 1 

 

 Közvetlen lakóhelyi környezetünk. 

 Rend és tisztaság, közlekedés. 

 A fa, szerepe az ember életében. 

8. Rajz és vizuális 

kultúra 
2 

 Rajz a természetben, levéllenyomatok készítése, 

levélerezet rajzolása, a fák törzseinek megfigyelése. 

 

Fejlesztési feladatok 

 

Témakörök Tanulói tevékenység 

1. Helytörténeti szöveg feldolgozása. 

 Néprajzi anyagok megismerése. 

 

 

 

 Helytörténeti séta. Viselkedés szabályainak 

gyakorlása a köztéren, 

           középületekben, templomban. 
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 Barátunk a természet 

Móra Ferenc: A cinegefészek meséje  

Juhász Ferenc: A kertekre leszállt a dér 

c. versének feldolgozása  

 Néprajzi anyagok 

megismerése. Csillaglegendák. 

 Helyi értékek, régi használati eszközök 

megfigyelése az Irinyi és Néprajzi 

Kiállítóteremben. 

 A látottak összehasonlítása a nagyszülők 

házában még megtalálható régi emlékekkel. 

 Feladatlappal irányított szövegfeldolgozás. 

            Éjszakai csillagles. 

2. Mennyiségi viszonyok érzékeltetése az 

erdőben, méretek viszonyítása. 

 Alakzatok, szorzó és bennfoglaló 

tábla 

gyakorlása, logikai feladatok 

megoldása. 

 

 

 A számok tulajdonságai. Számpárok, 

           számszomszédok (Év eleji ismétlés). 

 Magasságmérés, pótlás és különbség. 

 Hőmérsékletmérés, rögzítés grafikonon. 

 A fák magasságának becslése, a fa 

árnyékának mérése az Irinyi Arborétumban. 

 Szabályalkotási és logikai feladatok 

gyufaszálak kirakásával. 

 Szorzás és osztás falevélsorok, 

            termések segítségével. 

3. Év eleji ismétlés:Az erdő élővilága 

 Az erdőszéli és vízparti növények 

és 

állatok megfigyelése terepen. 

 A fűben, fában orvosság 3. 

osztályos 

olvasókönyvben, a szövegben szereplő 

növények felismertetése (bodza, csalán, 

borsmenta, csipkerózsa) 

 

 

 Az időjárás elemei és mérésük a 

gyakorlatban. 

 

 

 Halmazállapotok megtapasztalása. 

 

 

 

 Az erdő szintjeinek és élőlényeinek 

felismerése. Ismeretlen élőlények felfedezése 

 Tájékozódás a fák törzsén élő mohák és algák 

alapján. 

 Érzékszervi megfigyelések, szaglás, tapintás, 

útján történő ismeretszerzés. 

 Őszi levelek, termések gyűjtése (a gyűjtés 

szabályainak megtanulása). 

 Melyik  növény hol él?- csoportosítás. 

 Lehullott termések, levelek gyűjtése, 

préselése,rajzolása, illatok megfigyelé- 

se, gyógytea készítése. 
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 Találkozás a vízi és vízparti 

állatokkal. 

 Az időjárás elemeinek megfigyelése az 

erdőben, a mezőn és a vízparton. 

Hőmérsékletmérés és –rögzítés grafikonon 

 Porok (nem kemény, de szilárd anyagok), 

víz,folyadék fogalmi jegyeinek 

megtapasztalása. 

 Megfigyelés, rajzolás, a látottak lejegyzése. 

4. A múzeumi anyagok informatikai 

feldolgozása. Információkeresés és 

rögzítésük. 

 

 

 Egyéb információforrások használata 

            és feldolgozása, új információ létrehozása. (A 

játékos módszerrel kialakított 3-4 fős csoportok 

különböző feladatokat kapnak a múzeumban. 

Pl. gyűjtsenek életrajzi adatokat vagy Irinyi 

találmányait, rokonait gyűjtsék össze, rajzolják le 

az Irinyi családfát stb. Ezután a rögzítsék  az 

információkat, majd dolgozzák fel rajzzá, verssé, 

vagy szöveggé. 

 Szóbeli beszámoló a gyűjtőmunkáról. 

A csoportok elmondják a többieknek, mit sikerül 

megtanulniuk a közös munka során. 

 

5. Sorversenyek, labdajáték, gyalogtúra, 

tornagyakorlatok. 

 

 

 Helytörténeti séta, és gyalogtúra az erdőbe, 

vízpartra. 

 Tornagyakorlatok, fogó és csapatjátékok. 

Magyar néptáncok, helyi hagyományok 

ápolása. 

 

 

 

6. Őszi népdalok, állatokat és növényeket 

megnevező dalok éneklése és tábortűznél 

énekelhető dalok tanulása. 

 

 

 

 Őszi dalok dalcsokorba gyűjtése, éneklése, 

táncolása, 

Ettem szőlőt…, Lipem-lopom a szőlőt. 

            Kiskertemben uborka… Hopp Juliska… 

            Nagylétai szőlőskertben szüretelnek… 
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7. Technika: Közvetlen lakóhelyi 

környezetünk. 

 

 Hulladékok az utcán, az udvaron és az 

iskolában. 

A hulladék szelektív gyűjtése. Báb- és 

ajándékkészítés maradék anyagokból, őszi 

termésekből. 

 

8. Rajz és vizuális kultúra: 

 A fa, mint esztétikum 

megismerése. 

 

 

 

 Fa rajzolása. Az őszi fa, a fakérgének 

aprólékos rajzolása. Őszi falevelek,szín- és 

formasorozatok készítése a természetben 

található anyagokból. (Festőpaletta-készítés). 

A fák tisztelete. A tölgy és a vadgesztenye. 

 

Erdei iskola program a 6. osztály számára 

 

 Az erdei iskola célja 6. osztályban 

 az ökoiskolai szellemiség erősítése 

 a 6. osztályos természetismeret tananyag terepi megalapozása 

 a megfigyelőképesség fejlesztése 

 a tapasztaltak lejegyzése és az élmények szavakba öntése, a kommunikációs készségek 

fejlesztése 

 a tanulók sajátítsák el a természeti környezetben való viselkedést, és ne menjenek el a 

környezetvédelmi problémák mellett, hanem ismerjék fel ezeket, maguk is tegyenek a tiszta, 

szép környezetükért 

 együttes tevékenységekre alapozva a csoportos tanulás lehetőségének biztosítása,valamint a 

fenntartható életmódra vezető szokások erősítése 

 a környezettudatos életvitel kialakítása 

 Követelmények 

A tanuló gyűjtsön anyagot és készítsen jegyzőkönyvet az erdei iskola helyszínéről, helytörténetéről, 

földrajzáról, élővilágáról, környezet- és természetvédelemről, gazdaságáról, a napi élményt adó 

eseményekről 

 Mutassa be az általa választott formában a helyszín életközössége különböző szintjeit, 
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jellemző fajainak megfigyelése során szerzett tapasztalatait (pl.: fogalmazásban,rajzban, fényképen, 

dramatizált módon stb.) 

 Ismerjen fel a valóságban, vagy fénykép alapján 10-10 növény- és állatfajt a 6.osztályban 

tanulandók, az arborétumban előfordulók közül 

 Tudja társai segítségével megmérni és összehasonlítani különböző életközösségek 

mikroklímáját 

 Ismerjen különböző szín, alak, formasorozatokat és az erdei iskola környékén található 

növényrészekből készítsen ilyeneket 

 Ismerjen fel 3-4 csillagképet 

 Alkalmazza az egészséges, környezetbarát életvitel szempontjából kulcsfontosságú 

viselkedéselemeket 

 Kapcsolódjon be szerep és szituációs játékokba. 

 Legyen képes fogyasztói érdekeinek érvényesítésére a természeti erőforrások védelme mellett. 

 Gyakorolja a kiegyensúlyozott, egészséges táplálkozás formáit, a környezetbarát életmódot. 

 Soroljon fel az emberi egészséget veszélyeztető néhány tényezőt, a „kockázatos” és az 

egészségre „veszélyes” viselkedési módokat, veszélyes foglalkozásokat 

 Ismerje az egészséges étrendet, tudja elmondani ennek fontosságát, szerepét az egészség 

megőrzésében. 

 Alkalmazza a következő összefüggéseket: 

- a mozgás mennyisége, intenzitása és az egészség 

- egészséges táplálkozás-egészséges testfelépítés 

- tiszta környezet-egészséges élet között 

 

Az erdei iskola szervezése 6. évfolyamon 

 

A  program, hasonlóan a 3. osztályos erdei iskolához, ötnapos, tanítási időben és szabadidőben is tart. 

Az erdei iskola ideje alatt minden  tantárgy anyagából beépítettünk és integráltunk 6. osztályos 

tananyagot az adott órák arányában. 

Időpontja: szeptember 3. vagy 4. hete 

Tananyag és órafelosztás: 

Tantárgy Óraszám Tananyag 

1. Magyar       4 

 

 Hangalak és jelentés viszonya a természetből vett 

szavakban,felszólító módú igealakok használata. 

 Helyi mondák megismerése, alkotása. 
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 Jegyzetelés, napló írása, élménybeszámoló. 

 Reklámnyelv, kommunikációs csapdák 

2. Matematika      4 

 

 

 Kerület-, területszámítás, becslés. 

 Kicsinyítés, nagyítás, távolság mérése. 

 Szimmetria, aszimmetria a természetben. 

 Mérés, összehasonlítás, arányok. 

3.Természetismeret     1 

 

 

 Az Arborétum flórája és faunája (tekintettel a hazai 

életközösségekre). 

 Mérések (súly, idő, térfogat). 

 A Föld forgása. Helyi idő mérése, napóra készítése. 

 

4. Angol 

     

      3 

 

 

 Szókincsfejlesztés erdei, mezei növények, időjárási 

jelenségek. 

 Természettel kapcsolatos szólások közmondások 

 Játékok  angol nyelven 

 

 

5. Történelem 

 

 

    2 

 

 

 Létavértes története, elnevezése, híres emberei, 

         nevezetességei,Szabó Gyula, Tokai Gyula könyvei 

alapján. 

 Helytörténeti emlékek megismerése 

múzeumpedagógiai foglalkozás keretében. 

 

 

6. Rajz és vizuális 

kultúra   

    1 
 Népművészeti motívumok megfigyelése, a Néprajzi 

Kiállítóterem tárgyainak leírása, fotózása, rajzolása. 

 

 

7. Informatika 

 

 

    1 

 

 Prezentációs anyag készítése a heti programról. 

8. Fizika     1  
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 Erő és mozgás. Erő-erőhatás, mozgás-

mozgásmennyiség. Mértékegységek. 

 

 

 

9. Ének 

 

 

     1 

 

 A természet hangjainak megfigyelése a szabadban és a 

zeneművekben, helyi népdalok megismerése. 

10. Technika     1 

 

 Lehullott növényi részek (pl. levelek, termések, 

virágszirmok) és madártollak gyűjtése, szín- és 

formasorozatok, ajándékok készítése. 

 

11. Osztályfőnöki     1 

 

 Aktuális környezetvédelmi problémák megismerése, 

megoldásukra tett intézkedések, cselekedetek. 

   

   

14. Testnevelés 
 

       5 

 Számháború (az Arborétum alsó részén), kerékpártúra, 

bátorságpróba akadályversennyel. 

 

15. Dráma és tánc 

 

       1 

 

 Észlelési, érzékelési, önismereti játékok. Néptánc 

 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

 

Témakörök Tanulói tevékenység 

 Hangalak és jelentés viszonya a 

természetből vett szavakban, felszólító 

módú igealakok használata. 

 

 

 

 

 Helyi mondák megismerése 

alkotása. 

 Egyjelentésű szavak, többjelentésű szavak (pl. 

levél, toll, süt), 

 azonos alakú szavak (pl. légy, nap, ég, ér, hold, ár), 

hasonló alakú szavak: helyiség-helység, 

rokon értelmű szavak (pl.: ér, csermely, patak, folyó, 

folyam, tenger, óceán), 

hangutánzó és hangfestő szavak (pl. zümmög,  

kuruttyol, fütyül, kacag, dörög, csattan, zuhog, csobog)  



40 
 

 

 Jegyzetelés, napló írása, 

élmény-beszámoló. 

 Az erdei iskolai ismeretek jegyzetelése, 

naplózása. 

egyéni és csoportos élménybeszámolók készítése. 

 Kerület területszámítás, 

becslés.  

 Kicsinyítés, nagyítás távolság 

mérése. 

 Szimmetria, aszimmetria a 

természetben. 

 Mérés, összehasonlítás, 

arányok. 

 A fák korának meghatározása a törzs kerülete és 

fajta alapján. 

 A filagória mérése, kicsinyítése méretarányosan. 

 A biológiai formák megfigyelése, szimmetrikus 

és 

aszimmetrikus falevelek, növényi részek gyűjtése. 

Nagyító, mikroszkóp használata. 

 Az Arborétum flórája és 

faunája 

(tekintettel a hazai életközösségekre). 

 

 Az Arborétum hazai életközösségeinek 

tanulmányozása, jellemző fajainak megfigyelése, 

vizsgálata élőlényeinek összehasonlítása. 

 Tíz-tíz, a hazai életközösségekre jellemző növény 

és 

állatfaj megismerése, gyakorlása, felismerése 

külső jellemzőik alapján. 

 Klíma és/vagy mikroklíma-mérés, a Botanikus 

kert 

két különböző életközösségében  

Mérés, lejegyzés táblázatba, 

összehasonlítás, ábrázolás grafikonon. 

 Helyi idő mérése, napóra készítése 

 

 Szókincsfejlesztés. 

 Természettel kapcsolatos 

szólások 

közmondások. 

 Játékok angol nyelven. 

 

 Erdei, mezei növények, időjárási jelenségekkel 

kapcsolatos szavak gyűjtése 

és játékos gyakorlása. 

 A szavak mondatokba, életszituációkba 

helyezése. 

 Természettel kapcsolatos angol közmondások és 

magyar megfelelőjük 

megismerése, gyakorlása, rajzos szituációba helyezése. 
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 Létavértes története, 

elnevezése, híres emberei, 

nevezetességei Szabó Gyula, 

Tokai Gyula könyvei alapján. 

 Helytörténeti emlékek 

megismerése 

múzeumpedagógiai foglalkozás 

keretében. 

 Létavértes történetének megismerése 

forrásmunkák felhasználásával kooperatív 

csoportmunkában és/vagy helytörténeti séta keretében. 

 

 A helytörténeti emlékek látogatása, az 

elhangzottak jegyzetelése, rajzolása, fotózása  

 Beszámoló készítése. 

 Népművészeti motívumok 

megfigyelése a Néprajzi Kiállító-terem 

tárgyai. 

 Prezentációs anyag készítése a 

heti programról. 

 

 A néprajzi tárgyak szerepe és funkciójának 

megismerése, leírása, népművészeti motívumok 

rajzolása. 

 Kézműves foglalkozás, lehetőség szerint. 

 Élménybeszámoló készítése Power Point 

eszközeivel, bemutatása a csoport előtt. 

 Erő és mozgás 

 Hogyan működik a bicikli, milyen erőhatások 

teszik lehetővé a biciklivel 

való közlekedést? Erőmérés. Kerékpártúra. 

 Mérjék össze csoportonként erejüket 

(kötélhúzás,kötélmászás, stb.) 

 

 A természet hangjainak 

megfigyelése a 

szabadban és a zeneművekben, helyi 

népdalok megismerése. 

 

 

 Madárhangok, a szél zúgása, békafajok stb. 

hangjai, rovarok hangjainak megfigyelése 

a természetben. 

 Vivaldi: A négy évszak c. művében a 

természet hangjainak felismerése, leírása 

 Lehullott növényi részek (pl. 

levelek,termések, 

virágszirmok) 

és madártollak gyűjtése, szín- és 

formasorozatok, ajándékok készítése. 

 

 

 A gyűjtött anyagokból biológiai bemutatóanyag-, 

dísztárgy-, ajándékkészítés. 

 

 

 Aktuális környezetvédelmi 

problémák, 

 A környezeti problémák feltárása a 

lakóhelyen,interjúkészítés helyi lakosokkal. 
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megoldásukra tett intézkedések, 

cselekedetek. 

 

 Egy környezetvédelmi akció végrehajtása az 

erdei iskolában ( pl. környezetvédelmi 

információ átadás a lakosoknak, szelektív gyűjtés, 

plakátrajzolás és –kihelyezés) 

 

 Szezonális növények, 

gyümölcsök 

fogyasztása, felhasználása ételekben 

(vásárlás termelőtől, a helyi piacon). 

 

 A tanulók kérdőíven feljegyzik, hogy az erdei 

iskola 1-3 napján milyen növényeket, 

gyümölcsöket fogyasztottak étkezéskor, megkérdezik, 

hogy honnan származnak (interjú). 

 

 Otthon is megkérdezik, lejegyzik, hogy honnak 

származnak az élelmiszerek. 

 A 4. nap összegezik a tapasztalataikat, megbeszélik, 

hogy a helyi piacnak nagyobb szerepet kell betöltenie 

vásárláskor, mint az importnak. 

 

 Hogyan lesz a búzából kenyér? 

(kemencében sütés folyamata). 

 

 

 

 A tanulók végigkövetik a búza útját 

(videofilmen,vagy meghívnak egy 

szakembert,aki elmeséli) 

Megtanulják a kemencében sütés folyamatát, maguk     is 

készítenek valamit (cipót, kenyérlángost…). 

 

 

 Számháború (az Arborétum 

alsó 

részén). 

Bátorságpróba akadályversennyel. 

 

 Részvétel számháborúban és más játékokban. 

 

 Észlelési, érzékelési, önismereti 

játékok. Néptánc. 

 

 Részvétel tapintási, szaglási, látási és önismereti 

játékokban. 

 A néptánc elemeiből összerakott bemutatót 

tartanak. 
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A tanítási-tanulási stratégiák, technikák és módszerek az erdei iskolai  nevelésben, a környezeti 

nevelésben és a fenntarthatóságra való nevelésben 

 

Az életkori jellemzők figyelembevételével alakítjuk ki a tanulási stratégiákat. Az összes lehetséges 

esetben törekszünk az ismeretek tapasztalati megalapozására. Az erdei iskolai foglalkozásainkon 

elengedhetetlenül fontosak: 

- az ismeretszerzés deduktív és induktív útjának bemutatása, fejlesztése 

- a kreativitás és a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése 

- az írásbeliség, szóbeliség és a gyakorlati feladatok egyensúlyának kialakítása 

- a tanulók egészséges terhelése, érési folyamatuk követése 

- személyre szóló fejlesztő értékelésük 

- a tanulók önértékelésének, természetbarát attitűdjének, konfliktuskezelő és 

  együttműködési készségeinek fejlesztése. 

Előnyben részesítjük az építő (kooperatív-interaktív) tanulási technikákat és tanulásszervezési 

módokat. Minden életkorban igényeljük a tanulók aktív részvételét az ismeretszerzési folyamatban 

(megfigyelés, kísérlet, szerepjáték, terepgyakorlat, projekt-feldolgozás, fórum, erdei iskola, 

üzemlátogatás stb.). Építünk a tanulók kíváncsiságára és a rendszerezett ismeretek iránti igényükre. 

A tanuló belső értelmi és érzelmi feltételrendszerének folyamatos aktivitását kell elérni. Erre az a 

legmegfelelőbb módszer, ha valósághű problémahelyzeteket hozunk létre és a megoldás-megfejtés 

során a szükséges mértékben segítünk a tanulónak. A folyamat főszereplője tehát a tanuló, a tanári 

segítség az ő szükségletéhez alkalmazkodik. Olyan tanulási környezetet kell létrehozni, amely tág 

teret biztosít a tanuló öntevékenységének. 

A tanulási környezet megfelelő kialakításával elérhetjük azt is, hogy adott problémakör többféle 

kontextusban, különböző perspektívákból megközelítve jelenjen meg. Ezzel növelhetjük annak a 

valószínűségét, hogy a megszerzett tudás kellően rugalmas lesz ahhoz, hogy változó feltételek 

közepette is használható legyen. Ennek a stratégiának az a hátránya, hogy nagyon időigényes, és 

előkészítése sok energiaráfordítást igényel a tanár részéről, amelyet azonban ellensúlyoz az 

alkotómunka naponta átélt öröme. 

A természet és a környezet megismerésére sokféle tanítási-tanulási módszert, formát 

ismerünk. Legtöbbjük a tanórán zajlik és leginkább a tanulók tudatára kíván hatni. Fontos szerepet 

kap az ismeretközvetítés azokban a helyzetekben, amelyekben lehetetlen a gyerekek önálló 

tevékenységének megszervezése, amelyekben egy kiválóan felépített szemléltetés nyújtja a lehető 

legjobb feltételeket a tanuláshoz. 

Használjunk minél korszerűbb ismerethordozókat, teremtsük meg a motiváltság feltételeit, mert 

erősen működtetnünk kell a képzeletet, a közvetített ismeretekkel kapcsolatban rajzoltatnunk, 
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meséltetnünk, játszatnunk kell, s további, már nem a hagyományos pedagógiai technikák keretébe 

tartozó eljárásokat kell bevetnünk. 

Minden szükséges esetben magyarázzunk, tartsunk és a tanulókkal is tartassunk szemléltetett 

előadásokat, un. "kiselőadásokat". 

A kérdve kifejtés módszerét kellő körültekintéssel jól alkalmazhatjuk. Ehhez az kell, hogy a gyerekek 

rendelkezzenek azzal a meghatározó ismeret-struktúrával, amely adott területen a tapasztalataikat, 

cselekvéseiket, magyarázataikat és így a kérdésekre adott válaszadásaikat is szervezi. Érvényesülhet 

az az előnye is, hogy a gyerekek láthatnak egy mintát arra, hogyan lehet kérdezni, milyen kérdések 

tehetők fel egy adott, konkrét gondolkodási keretben, milyen lehet a válaszadások logikája, stb. A 

megfelelő helyen, a megfelelő cél érdekében e hagyományos módszer is nagyon hasznos lehet. 

A tanulók eligazodása a gyakorlati életben a hagyományos oktatási eljárásoknál többet kíván! A 

problémák felismerését, a tanulóknak a természeti környezet iránti érzékenységét, pozitív attitűdjét 

és cselekvő magatartását. Ezért más módszereket is kell alkalmaznunk a tanítási-tanulási 

folyamatban. 

A közvetítő ismeretforrásból való tanulás az a tanulási tevékenységtípus, amellyel a legtöbb ismeretet 

sajátítjuk el. Egy felnőtt által birtokolt tudásnak nagyobbik része olyan, amivel kapcsolatban soha, 

semmilyen közvetlen tapasztalata nem volt. A tanítás is telis-tele van ilyen mozzanatokkal. Ezen a 

tanulási tevékenységen talán még a többinél is jobban látszik, hogy a sikere csakis belső tudásháló 

eredményeként képzelhető el. Csakis akkor képes a tanuló megérteni a közvetítő forrásból származó 

ismeretet, ha képes mozgósítani hozzá egy értelmező agyi struktúrát, ha adott a befogadó 

tudásszerkezet. 

Erdei iskolai célkitűzéseink megvalósulását elősegítik a foglalkozásokhoz kapcsolódó csoportos 

tevékenységek: 

 Tanulmányi kirándulások, terepgyakorlatok 

A tapasztalt tények, jelenségek közvetlen megfigyelése, az élethez való közelség 

élményszerűvé, s így jobban lehetővé teszi a tartós rögzítést. A lakóhelyünkön, vagy annak közelében 

megvalósuló tanulmányi séták, terepgyakorlatok nemcsak élményt nyújtanak, hanem lehetővé teszik 

a természettudományos komplex szemlélet kialakítását, az elméleti ismeretek gyakorlatba való 

átültetését, fokozzák a tanulás iránti motivációt. 

A tanulmányi sétákra készítsük fel tanulóinkat. Biztosítsuk a szükséges eszközöket (notesz, ceruza, 

mérőeszköz, csipesz, üveg, iránytű, térképvázlat, reklámszatyor, papírzsebkendô, gumikesztyű stb.). 

Ha felszerelés nélkül és készületlenül megyünk a sétára, nem tudjuk hatékonyan felhasználni a 

rendelkezésünkre álló rövid időt. 

Az előkészítésekor fontos, hogy mi is ismerjük a kiszemelt "terepet". A gyerekek számára nagy 

jelentősége lehet annak is, ha a nem a tanár mutatja be a felkeresett objektumot, mert még hitelesebb 

az ismeret, ha egy szakember, sőt egy-egy "híres ember" közvetíti. 
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Nagyon fontos, hogy a sétákon a tanulók megfigyelési szempontokat, feladatokat is kapjanak, és 

minden tapasztalatot lejegyezzenek. Célszerű a dokumentálásra magnót, fényképezőgépet vagy 

videokamerát is használni, mert később az anyagokat meghallgatva, megnézve még sok érdekes 

felfedezést tehetnek. Az egyszerűbb rajzok, térképek készítése a feldolgozáskor segítheti az élmények 

felidézését. 

Fontos szabály az erdei iskolában, hogy  ne bolygassuk meg a környezetet! Ne hagyjunk magunk után 

árulkodó nyomokat, sőt ha lehet, vegyük észre a rendellenest és próbáljuk megoldani az okozott 

problémát, pl. szemét a fák alatt. Előre adjuk ki a feladatokat, így lesz idő a munka elosztására, 

megtervezésére (ki mit csinál, milyen sorrendben és mikor). 

 Kooperatív-interaktív technikák 

Az ötletroham 

Célszerű abban az esetben alkalmazni, ha ismerjük a környezeti problémát, egy csoporttal közösen 

akarjuk megoldani, de nem tudjuk hogyan érdemes hozzáfognunk. Ekkor egy, a csoport tagjai 

számára jól látható felületre felírjuk mind azt a megoldási javaslatot, ami ötletszerűen eszünkbe jut, 

függetlenül attól, hogy az első pillanatban megvalósíthatónak tűnik-e, vagy sem? 

Rengeteg megoldási javaslat születhet egy-egy ötletroham során, de ezután ki kell húzni az adott 

helységben, az adott körülmények között eleve meg nem valósítható ötleteket. Ez természetesen vita 

során lehetséges, s végül a résztvevők megegyeznek abban, hogy mit fognak valóban tenni a 

probléma megoldásáért. 

 

A vita-módszer, mint értelmi és érzelmi képességek formálása 

 

A vitamódszer elsajátítása azért fontos, hogy véleményünkről kulturáltan meg tudjunk győzni 

másokat, de tudjunk is alakítani rajta, ha érvekkel meggyőztek minket. Tudnunk kell érvelni egy-egy 

környezeti érték elpusztítása ellen, illetve a környezet értékeinek megmentéséért, a jobb, 

egészségesebb, emberhez méltóbb életért. 

A vita gyakorlására számos "játék" született, amely az általános iskolai tanulók számára is lehetővé 

teszi a véleményformálást. Egyik módszer az angolszász eredetű Vita-verseny, amely 

mozgalomszerűen terjed ma a fiatalság körében és meghatározott szabályok szerint zajlik, amelyre 

most nem térnék ki. Egyszerűbb az a játék, amely során három csoportra különülnek el a tanulók, 

amikor egy környezeti problémáról van szó, az egyik csoportban az állítók, a másik csoportban az 

ellenzők, míg a harmadik csoportban a bizonytalankodók vannak. 

Például: Megnyugtatóan el lehet helyezni a felhasználatlan, tönkre ment permetezőszereket. 

Akik ezt a nézetet vallják, egy csoportba ülnek, velük szembe ülnek azok, akik nem értenekezzel 

egyet, végül a két csoport közé oldalt ülnek azok, akik nem tudják eldönteni, hogy kinek van igaza. 

A vita a két csoport között zajlik meghatározott ideig, az érveket ellenérveknek kell követnie. A vita 
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lezárulhat úgy, hogy az egyik csoport érveivel meggyőzi a másikat, vagy közelítenek az álláspontok, 

vagy nem sikerül a másik csoport véleményét ahelyes irányba terelni. (Ez egyébként a vitavezető 

felnőtt dolga). Eredményt akkor is elérünk,ha a kapott információk, érvek alapján a 

bizonytalankodóknak is kialakul a véleményük. 

 

 A "jövőkerék" grafikus megjelenítő módszer, amivel a tettek következményeit előre 

mérlegelhetjük. 

 

A jövőkerék olyan grafikusan megjeleníthető módszer, amelyet az erdei iskolában is sikeresen 

alkalmazhatunk. A lényeg az, hogy a középpontban egy döntés, vagy egy probléma áll, amelynek a 

jövőbeli hatásait, következményeit, illetve a megoldási lehetőségeket több körben vizsgálhatjuk, 

megjósolhatjuk. Alkalmazhatjuk egyszer döntés-előkészítő módszerként, de felmérhetjük vele a már 

eldöntött dolgok következményeit is. Kisebb 5-6 fős csoportokban érdemes feldolgozni ugyanannak 

a döntésnek a hatását a környezetre és a végén össze lehet hasonlítani a csoportok elképzeléseit és 

megbeszélni a legvalószínűbben bekövetkezőket. Ez 

aztán a környezeti döntés értékelését, illetve tennivalókat is hoz magával. 

Például: a probléma: sok a kóbor kutya a környéken. 

Középre rajzoljuk azt az ellipszist, amely a problémát tartalmazza, vagy azt a döntést, amelynek 

következményeit szeretnénk megvizsgálni, végiggondolni. A következményeket újabb ellipszisekbe 

írjuk, és egyirányú nyíllal kötjük a középsőhöz. Lehet az egyik oldalra a pozitív,  a másik oldalra a 

negatív következményeket írni. Ha több elsődleges következményt 

már nem találunk, akkor valamelyik következményhez csatlakoztathatunk újabbakat. 

A „Jövőkerék”egyre tágul, egészen addig, amíg a tanulók képesek belátni a következményeket. 

 

 Drámapedagógiai módszerek 

A szocializációs folyamatok gyakran nagyon igénybe veszik a gyerekek idegrendszerét. 

Kiegyensúlyozatlan, gátlásos, vagy épp az ellenkezője, dühös, vagy a legrosszabb 

pillanatokban felszabadult lesz, egyszóval sokszor küzdenek tanulóink beilleszkedési zavarokkal.  

A szerepjáték 

– segítheti a kulturált kapcsolatteremtést, az ismeretlen helyeken való fellépést 

– viselkedési bátorságot, biztonságot nyújt az életben 

– könnyed, természetes kapcsolatot teremthet a nemek között 

– segíti az önismeretet, emberismeretet, a tanuló beszédének tisztaságát, szép kifejezését 

– aktivitásra serkent 

– cselekvésre késztet 
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A megszokott társas szituációkon túl megjeleníthetünk egy-egy természeti eseményt, vagy 

objektumot. Eljátszhatunk a fák, és az állatok szemszögéből eseményeket. Megpróbáljuk beleélni 

magunkat a helyzetükbe, amikor szándékosan bántalmazza az ember őket, vagy kiszorítja az 

élőhelyükről. 

 

A szituációs játékokon kívül nagy lehetősége van az erdei iskolában az érzékelést fejlesztő 

játékoknak: 

Például: 

– bekötött szemmel, megtapintani a fa kérgét, 

– bekötött szemmel tenyérbe kapott illat alapján, szaglással felismerni a párunk, 

– eljátszani az erősödő, majd gyengülő zajkeltő játékot (trópusi eső-játék) és átélni a 

csend jótékony hatását. 

– vakon bízni a vezetőben, és a hallásunkra hagyatkozni 

– megfigyelni, hogy a természet objektumai ezer szállal kapcsolódnak egymáshoz 

– mennyi színt és formát lehet találni a természetben stb. 

Sok figyelem-, memória-, és kombinációs készséget valamint a személyiség más területeit 

fejlesztő játékot is eljátszhatunk az erdei iskola folyamán. 

Játékok 

Seprűtánc 

A gyerekek körében igen népszerű játék. Szükség van hozzá egy magnóra és egy seprűre. A játék 

menete a következő: 

A gyerekek körben állnak. A tanár elindítja a magnót. A gyerekek táncolnak és közben a hátuk mögött 

kézről - kézre adogatják a seprűt. Sietniük kell, mert ha a zene elhallgat - a tanár, tetszés szerint 

megállítja a magnót úgy, hogy ő a gyerekeknek háttal áll. Kiesik a játékból az, akinek a kezében 

maradt a seprű. Az utolsó körben már csak két gyerek marad, akik hihetetlen gyorsasággal adogatják 

egymásnak a seprűt. Ez benti és kinti játékként egyaránt játszható. 

Helycserés játék 

A gyerekek körben széken ülnek. Egy gyereket a kör közepére állítunk, kezében egy feltekert 

papírtekerccsel. Ezek után minden gyerek választ magának valamilyen állatnevet. Valamelyik tanuló 

elkezdi a játékot, mégpedig úgy, hogy szólítja a társát: pl.: a róka hívja gepárdot (természetesen olyan 

állatneveket lehet csak mondani, amelyeket előzőleg választottak), a középen álló tanuló megpróbálja 

megérinteni a „hívott” gyermek fejét. Ha sikerül, helyet cseré1nek. Abban az esetben, ha olyan 

állatnevet mondanak, amely a név választáskor nem szerepelt, középre áll a tévesen „hívó”. Ez kinti 

és benti játékként egyaránt játszható. 

Tapogató talicska 
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Több játékos pár számára útsávokat jelölünk ki. Ezen sávonként azonos számú tobozt és makkot 

szórunk ki, amelyet vékonyan fűvel letakarunk. A párok egyszerre indulnak és a "talicska” kezében 

levő zacskóba gyűjtik a kitapogatott makkokat, tobozokat. Minél ügyesebb a páros, annál hamarabb 

ér célba, és annál több eleséget gyűjt. A lábletevésért mínusz 2 pont, minden tobozért 1 pont, a 

makkokért 2 pont jár. A győztes párt jutalmazzuk. 

Trópusi eső 

A csoport körben áll. A csoportvezető elindít egy mozdulatot és a többiek egymásután sorban 

utánozzák őt. Amikor újabb mozdulatba kezd, akkor ismét csak egymásután sorban lehet abbahagyni 

a régi mozdulatot és kezdeni az újat. A mozdulatok egyre nagyobb hanggal, zajjal utánozzák, ahogy 

elered az eső, és ahogy eláll. Először teljes csendet int a vezető, aztán elkezd két kézzel felváltva 

csattintgatni, ha már mindenki csattintgat, akkor indítja a második kört ez 

ütemes tapsolás lesz. A harmadik körben két váltott lábban kell dübögni a negyedik körben ismét 

tapsolás lesz, az ötödik körben csettintés, és végül csendet intve elhalkul a zaj, azaz megszűnik az 

eső. 

Csoportosítási játékok 

Állathangok 

Cetlikre állatfigurákat rajzolunk, annyit, ahány csapatot ki akarunk alakítani. Ezeket véletlenszerűen 

szétosztjuk a résztvevők között. Mindenki csak a saját figurájának hangját adhatja ki, és ez alapján 

kell felkutatni a csapattársakat. 

Mi a színed? 

Gyorsan és egyszerű. Színes papírokból vagy ceruzákból húznak a résztvevők, és ezek alapján állnak 

csoportokba. 

Változata: annyi féle cukorkát teszünk a kalapba, ahány csoportot szeretnénk kialakítani. Mindenki 

vesz egy cukrot, és megkeresi a hasonló cukrot kiválasztott társait. 

Sorakozó 

A csoportalakítás egyik lehetséges formája. Különböző rendezési elvek szerint sorokat, csoportokat 

képezhetünk: életkor, testsúly, születési hónap vagy évszak, magasság, ruházat színe, 

szeretem,nemszeretem állatok szerint. 

A játék izgalmassá tehető, ha szétosztva a társaságot, hagyjuk, hogy valamilyen általuk kigondolt, de 

látható elv szerint sorakozzanak. A többieknek ki kell találniuk a rendezési elvet. 

Párosítás 

A kétféle illatot (pl. levendula, rózsa vagy fenyő) osztunk szét a csoporttagok között a következő 

módon: 

A csoporttagok körben állnak, behunyják szemüket és maguk elé tartják a tenyerüket. 

A csoportvezető a résztvevők tenyerébe cseppenti valamelyik illatot, akiknek cseppentés után azonnal 

be össze kell zárni a kezüket. A gyors illatosztás után, minden résztvevőnek keresni kell egy olyan 
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másikat, akinek hasonló illata van. Így párok alakulnak ki, akik együtt végzik a feladatokat. (Közben 

meg lehet beszélni, hogy így találnak egymásra a természetben pl. a rovarok, modell.) 

Az erdei iskolában javasolt módszerek felsorolása 

 

Játékok 

Szituációs 

Memóriafejlesztő 

Kombinációs 

Érzékelést fejlesztő 

Ráhangolást segítő 

Bizalomerősítő 

Kapcsolatteremtést segítő 

Drámapedagógia 

Modellezés 

Hatásvizsgálatok 

Rendszermodellezés 

Előrejelző 

Működő modellek készítése, elemzése 

Riport módszer 

Kérdőíves felmérés 

Direkt riportok 

Fotóriport 

Projekt módszer 

Analízis – akció projektek 

Terepgyakorlati módszerek 

Terepgyakorlatok 

Táborok 

Térképkészítés 

Egyszerű megfigyelések 

Célzott megfigyelések, mérések 

Aktív, kreatív munka 

Természetvédelmi és fenntartási 

munkák 

Rekonstrukciós munkák 

Madárvédelmi feladatok 

Szelektív hulladékgyűjtés 

Rend- és tisztasági verseny 

 

 

 

 

 

 

 
 


