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A középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók kerettantervének 
adaptációja autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók számára 

 
Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, általános iskola, 1–8. évfolyam 

 
 
 
Célok, feladatok: 
 
Az iskolai képzés során az egyéni bánásmód elvét alkalmazva biztosítható az autizmussal 
élő tanulók személyiségének harmonikus fejlődése. 
 

A képzés célja kialakítani a helyes közösségi magatartást, az együttműködési 
képességet és a szocializációs készséget a hiányosan működő képességek korrekciója, a 
hátrányok csökkentése érdekében, miközben folyamatos motivációval, az érdeklődés 
fenntartásával valósul meg a jól működő funkciók fejlesztése.  

 
A képzés feladata minél nagyobb mértékben előkészíteni az önálló vagy támogatott 

életvezetés lehetőségét, kialakítani a környezethez való kötődés igényét, a közösségi 
alkalmazkodást és elfogadást, törekedve az önérvényesítéssel és önálló döntési 
képességgel rendelkezés kialakítására, a tanuló felkészítésére a lehető legeredményesebb 
társadalmi integrációra. 

 
Az intézménytípus megalapozza a tanulói képességekhez és érdeklődéshez igazodó, 

készségfejlesztő speciális szakiskolai képzésben történő részvétel és a gyakorlati 
munkavégzés feltételeit úgy, hogy fokozott figyelmet fordít azoknak a kompetenciáknak a 
fejlesztésére, amelyre az autizmussal élő tanulóknak az iskolai oktatás után szükségük lehet 
(a készségfejlesztő speciális szakiskola évfolyamain, napközi otthonokban, családban, 
lakóotthonokban, védő vagy integrált munkahelyeken). 

 
Az autizmussal élő tanulók nevelésében kiemelt figyelmet kell fordítani az egyénre 

szabott terápiás eszközök, eljárások alkalmazásával a képességstruktúra hiányosságainak 
kompenzálására, az épen maradt funkciók feltárásával és azokra építéssel. A 
pedagógusoknak feladatuk a gyakorlatorientált, a mindennapi élet tevékenységeire felkészítő 
képzés megvalósítása, az életvezetési technikák megalapozása, elsajátíttatása, 
gyakoroltatása. A személyiség gazdagítása érdekében az önelfogadásra és mások 
elfogadására a toleráns magatartás kialakításával tehet szert a gyermek/tanuló. 

 
 Mindehhez olyan iskolai légkört kell teremteni, amelyben mind a tanuló, mind a felnőtt 
jól érzi magát, ahol az emberi és társas kapcsolatok a kölcsönös tiszteleten alapulnak, ahol 
minden tanuló teljes értékű emberként élheti meg önmagát, a másságot is elfogadva. 
 
 
 
Fejlesztési területek – nevelési célok 
 
 
Az erkölcsi nevelés 
 
Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók esetében az alapsérülés miatt nem 
számolhatunk intuitív szociális megértésre, a helyes minták spontán követésére és rugalmas 
szempontváltásra (pl. más emberek szempontjainak megértésére).  
Alapvető nevelési cél az énkép és önismeret fejlesztése, saját és mások érzelmeinek, 
nézőpontjának felismerése, megértése, a saját gondolatok és érzelmek kifejezésének 
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tanítása. Esetükben a társadalmi együttélés szabályait explicit módon szükséges tanítani. 
Merev, rugalmatlan gondolkodásuk miatt a tanult szabályokhoz, erkölcsi normákhoz 
mérlegelés nélkül ragaszkodhatnak. 
 
 
Nemzeti azonosságtudat, hazafias nevelés 
 
Kiemelkedően fontos a közvetlen társadalmi és természeti környezet ismerete, az azokkal 
való harmonikus kapcsolat. Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók elsősorban saját, 
közvetlen élményeiken keresztül, esetleg speciális érdeklődési körüknek megfelelően 
ismerhetik meg nemzeti kultúránk értékeit. Ezen a területen rendkívül nagy egyéni 
különbségekre számíthatunk.  
 
 
Állampolgárságra, demokráciára nevelés 
 
Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók nevelésének-oktatásának alapvető célja, hogy 
olyan gondolkodási, szociális-kommunikációs készségeket alakítsunk ki, melyek lehetővé 
teszik az egyén részvételét szűkebb és tágabb társas környezetében. A részvétel módja és 
mértéke nagy egyéni eltéréseket mutat: a tanulók többsége jelentős támogatást igényel 
abban, hogy jogait gyakorolja, társadalmilag elfogadott viselkedésmódokat tanúsítson, 
alkalmazkodjon a társadalom írott és íratlan szabályaihoz. 
 
 
Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 
 
 Hangsúlyos szerepet kap a saját személyiség, a külső és belső tulajdonságok 
megismertetése, a saját viselkedés kontrolljának, a kooperációnak, szociális normáknak 
direkt tanítása, mivel azok intuitív megértésére, spontán elsajátítására korlátozottan 
számíthatunk. A sikerélményeket biztosító, a gyermek érdeklődését és motivációját fenntartó 
oktatási környezet kialakítása kulcsszerepet játszik a reális önértékelés és pozitív énkép 
kialakításában 
 
 
Testi és lelki egészségre nevelés 
 
Elsődleges az érzelmi biztonság megteremtése, a pozitív, reális énkép és önértékelés 
támogatása, a fejlődési zavarral gyakran együtt járó szorongás megelőzése, oldása.  
A helyes étkezési, alvási, önápolási szokások, a rendszeres mozgás iránti igény kialakítása 
szintén prioritást kap az egyéni fejlesztési tervben. 
A megfelelő szexuális viselkedés kialakításában a családok számára hatékony segítséget 
kell nyújtania az iskolának, mivel a szociális megértés sérülése e területet speciálisan 
nehézzé teszi.  
A viselkedésproblémák megelőzése és hatékony kezelése hozzájárul a testi-lelki egészség 
megőrzéséhez és kiküszöbölheti a gyógyszeres kezelést.  
 
 
A családi életre nevelés 
 
A család szerepe az autizmus spektrum zavarral küzdő tanuló esetében is kiemelkedő 
jelentőségű. Az iskola alapvető feladata, hogy segítse az érintett családokat az autizmus-
specifikus célok kitűzésében és megfelelő nevelési stratégiák alkalmazásában, mivel a 
hagyományos módszerek többsége nem válik be az érintett gyermekek esetében.  
A nevelési-oktatási intézmény és a család szoros együttműködésével érhetők el és 
terjeszthetők ki az egyéni fejlesztési tervben megfogalmazott célok, különös tekintettel a 
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szociális-kommunikációs készségek általánosítására, valamint a rugalmasabb viselkedés és 
gondolkodás fejlesztésére.  
 
 
 
Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 
 
Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók esetében is cél lehet az önkéntes 
feladatvállalás egyéni mérlegelést követően, ha annak értékét, saját szerepüket és 
kompetenciájukat az önkéntes tevékenység során megértik. Az önkéntes feladatokban való 
részvétel segítheti együttműködési és problémamegoldó képességeik fejlődését, elősegítheti 
pozitív énképük alakulását, önbecsülésük növekedését. Fontos azonban figyelembe venni 
szociális naivitásukat, sebezhetőségüket, ezért a család és a pedagógusok egyénre szabott 
támogatásával, kísérésével vonhatók be önkéntes feladatokba. 
 
 
Fenntarthatóság, környezettudatosság 
 
A környezet célzott megfigyelése, felfedezése a pedagógus aktív közreműködése nélkül 
elképzelhetetlen. A fejlesztés e területen is a közvetlen, mindennapi élettel kapcsolatos 
tapasztalatokon alapul. Elsődleges a helyes szokásrend kialakítása. 
 
 
Pályaorientáció  
 
Az egyén által elérhető legnagyobb fokú önállóság támogatása kiemelkedően fontos. Az 
autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók esetében az önállóság megalapozása már a 
fejlesztés kezdetétől jelen van, mivel számos alapfeltétele hiányozhat, többek között a 
rugalmasság, az együttműködés és a bizonytalanság tolerálásának és kezelésének 
képessége. Az elérhető felnőttkori önállóság nagy egyéni eltéréseket mutat. A 
pályaorientáció során a munkaképességek mellett a szociális-kommunikációs fejlettséget és 
a munkaviselkedés színvonalát is figyelembe kell venni. Fontos, hogy a pályaorientáció 
során építsünk a tanuló speciális érdeklődési körére, erősségeire. 
 
 
Gazdasági és pénzügyi nevelés 
 
E területen az érintett tanulók esetében a pénz értékével és a takarékossággal kapcsolatos 
alapvető ismeretek megszerzése kulcsfontosságú. Előnyös, ha ezek az ismeretek valódi 
élethelyzetekben, cselekvésbe ágyazottan jelennek meg. Az alapvető gazdasági 
összefüggések megértése, illetve azok kamatoztatásának lehetősége a mindennapi életében 
nagy egyéni eltéréseket mutat. 
 
 
Médiatudatosságra nevelés 
 
A médiatudatosságra nevelés kiemelt jelentőségű az autizmus spektrum zavarral küzdő 
tanulók nevelésében. 
Az érintett tanulók különösen veszélyeztetettek lehetnek a különböző médiumok által 
közvetített tartalmak meg nem értése, félreértése tekintetében és fokozott a függőségek 
kialakulásának veszélye is.   Ugyanakkor a különböző médiumok lehetővé teszik az élő 
nyelvtől és szociális közvetítéstől független tanulást és kapcsolatteremtést, valamint olyan 
multimédiás tananyagok kialakítását, mely lelassítja és hozzáférhetővé teszi a szociális 
interakciókat, nagyban hozzájárulva a fejlődési zavar következményeinek enyhítéséhez.  
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A tanulás tanítása 
 
Az autizmus számos speciális kognitív nehézséggel és a kommunikáció sérülésével jár 
együtt. A tanulási folyamatban az élő nyelv és a szociális közvetítés megnehezíti, míg a 
vizuális információhordozók alkalmazása segíti a világ megismerését. Az állandósághoz való 
ragaszkodás oldása, valamint az egyén motivációs lehetőségeinek ismerete és kiaknázása 
kulcsfontosságú a tanulás szempontjából. 
 
 
 
Kulcskompetenciák, kompetenciafejlesztés 
 
 
Anyanyelvi kommunikáció 
 
A fejlesztés fő célterülete a kommunikáció, mint a kapcsolatteremtés és fenntartás, valamint 
az információcsere eszköze. Az alapvető probléma nem a beszéd hiánya vagy fejlődési 
zavara, hanem a kommunikációs szándék, illetve a kommunikációs funkciók megértésének 
sérülése. Minden autisztikus gyermeknél - függetlenül verbális képességeik színvonalától - 
elsődleges cél az egyén képességszintjének megfelelő kommunikatív kompetencia 
megteremtése. A cél eléréséhez szükséges lehet alternatív kommunikációs 
eszközrendszerek alkalmazására. 

 
 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 
 
Az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek esetében a kommunikációs képességek 
fejlődése és nyelvelsajátítás folyamata minőségileg eltér a tipikusan fejlődő kortársakétól. A 
fejlődési zavar kihat a szókincs, jelentés, nyelvtan és nyelvi funkciók elsajátítására, rugalmas 
alkalmazására. Hiányozhatnak vagy sérülhetnek azok a képességek, melyek lehetővé teszik 
a helyzetnek megfelelő személyközi kommunikációt és a nyelvi úton történő ismeretszerzést. 
Különösen nehezített az élő nyelv és szociális közvetítés útján való tanulás. A 
kommunikációs képességek sérülése és a kompenzáció lehetősége egyénenként mérendő 
fel, a fejlődési zavar spektrum jellege, az egyéni képességek és tünetek nagyfokú 
változatossága miatt.   
 
 
Idegen nyelvi kommunikáció 
 
Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulóknál - hasonlóan az anyanyelvi kommunikáció 
esetében tapasztaltakhoz - hiányozhat az idegen nyelv rugalmas, a kommunikatív 
partnerhez alkalmazkodó használata, a fogalmak, gondolatok, érzések, tények és 
vélemények valódi megértése és kifejezése, annak ellenére, hogy a nyelv mechanikus 
elsajátítása megtörténhet. Így esetükben különösen nagy hangsúlyt kap az idegen nyelv 
funkcionális használatának fejlesztése. Egyénenként mérlegelni kell, hogy a nyelvtanuláshoz 
szükséges alapvető készségek adottak-e? 
 
 
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 
 
A kommunikatív nyelvi kompetencia feltételei közül a lexikális, grammatikai és 
szövegalkotási ismereteket a jó nyelvi és intellektuális képességű autizmussal élő tanulók 
képesek lehetnek elsajátítani. Nehézségek a szociokulturális és interkulturális készségek 
területén mutatkozhatnak. 
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Matematikai kompetencia 
 
Kiemelkedő jelentőségű a megismerési képességek fejlesztése, az önellenőrzés tanítása, az 
ismeretek önálló, gyakorlati alkalmazásának segítése, a problémamegoldás menetének 
tanítása. Különös hangsúlyt kap az oktatás szemléletes és konkrét jellege, a cselekvéses 
tanulás alkalmazása. 

 
 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 
  
A matematikai ismeretek elsajátításában és a matematikai képességekben nagy egyéni 
különbségekre számíthatunk az autizmus spektrumán, a kiemelkedő matematikai tehetségtől 
a súlyos megértési nehézségekig terjedően. Cél a matematikai műveltség és kompetencia 
egyén által elérhető legmagasabb szintjének biztosítása.   
 
 
Természettudományos és technikai kompetencia 
 
A természettudományos ismeretek elsajátítása tartozhat az autizmus spektrum zavarral 
küzdő tanulók erősségei közé, többlettámogatást igényelhetnek azonban az ismeretek 
gyakorlati alkalmazása terén. Az érintett tanulók jellegzetesen sajátos speciális 
ismeretszerzési nehézségei miatt a tanulás során nem számíthatunk a gyermekek spontán 
érdeklődésére, előzetes megfigyeléseire, élményeire. E területen is nagy hangsúlyt kap a 
közvetlen tapasztalás.  

 
 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 
 
A természettudományok területén szintén nagy egyéni különbségeket tapasztalunk az 
autizmus spektrumán. Egyes tanulók különösen tehetségesek lehetnek valamely, speciális 
érdeklődési körükbe tartozó tudományterületen, más tanulók esetében inkább a praktikus, 
mindennapi életben alkalmazható ismeretek kerülnek előtérbe.  
 
 
Digitális kompetencia 
 
Az IKT eszközök lehetőséget nyújtanak az élő nyelv és a szociális közvetítés 
helyettesítésére, a kölcsönös kommunikáció segítésére, az önálló ismeretszerzésre. A 
későbbi munkavállalás szempontjából is szerepe lehet az informatikának, mivel számos 
tanuló mutat érdeklődést e terület iránt. 

 
 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 
 
Az IKT alkalmazása egyedülálló lehetőséget jelent az autizmussal élő tanulók számára, a 
kommunikációs akadálymentesítés, a tanulás és későbbi munkalehetőségek tekintetében 
egyaránt, sokan közülük pedig kifejezetten tehetségesek az IKT alkalmazásában. Az érintett 
tanulók esetében azonban kiemelten fontos a lehetséges veszélyek megelőzése. Fokozottan 
veszélyeztetettek azzal kapcsolatban, hogy függővé váljanak a számítógép és internet 
használat során. Szociális-kommunikációs sérülésük miatt nehézséget jelenthet számukra 
az IKT interaktív használattal összefüggő veszélyek felismerése, elkerülése, valamint a 
rendelkezésre álló információk közötti kritikus válogatás. 
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Szociális és állampolgári kompetencia:  
 
Előtérbe kerül az önismeret és a közvetlen szociális környezet megismerése, a társas 
viselkedés szabályainak ismerete, betartása. A történelmi időszemléletet, képzelőerőt, 
valamint az elvont, szociális jelentést hordozó fogalmak megértését kívánó tartalmak 
elsajátítása általában nehézséget jelent. 
 
 
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 
 
A szociális és állampolgári kompetencia körébe tartozó ismeretek, képességek és attitűdök 
teljeskörű elsajátítása mélyebb szociális megértést feltételez.  Mivel az autizmus spektrum 
zavarok lényegi jellemzője a szociális megértés sérülése, az érintett tanulók esetében 
elsősorban a tények, ismeretek, együttélési szabályok elsajátítása kap prioritást.     
 
 
Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 
 
Az autizmusban azonosított kognitív sérülések jellege miatt (végrehajtó működések zavara, 
naiv tudatelméleti sérülés) e kompetencia fejlesztésekor általában sokféle képesség, 
készség célzott, egyénre szabott, intenzív fejlesztésére van szükség. A szükséges 
képességek többsége (pl. tervezés, szervezés, irányítás, hatékony kommunikáció, 
csapatmunka, kreativitás) az autizmussal élő tanulók esetében sérült, illetve hiányozhat. 

 
 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 
 
A Nat által meghatározott ismeretek az egyéni képességektől függően sajátíthatók el. A 
képességek terén a típusos nehézségek mellett szintén nagy egyéni különbségek 
mutatkoznak az autizmus spektrumán. A felnőttkori munkavállalásra való felkészítés, az 
egyén erősségeihez illeszkedő foglalkozások körének meghatározása prioritást kap. 
 
 
Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 
 
A műveltségi területen megjelenő valamennyi fejlesztési cél  fontos terápiás lehetőséget 
jelent. A művészeti tevékenységek a szabadidő tartalmas eltöltésében is jelentős szerepet 
játszanak. 

 
 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 
 
A Nat által meghatározott ismeretek az egyéni képességektől függően sajátíthatók el. A 
művészetek sokoldalúan segíthetik az autizmus-specifikus egyéni fejlesztést. Az autizmus 
spektrum zavarral küzdő tanulók között lehetnek kiemelkedő zenei, rajz vagy egyéb művészi 
tehetséggel bíró gyermekek.  

 
 

A hatékony, önálló tanulás 
 
Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók esetében minden esetben egyénileg 
azonosítjuk a hatékony és önálló tanuláshoz szükséges feltételek meglétét, majd a felmérés 
alapján egyéni fejlesztési célokat tűzünk ki. A szükséges feltételek közül a sérülés 
természete miatt általában számolni kell a gyenge, vagy sérült motivációval, az énkép, 
önismeret hiányával, töredékességével. A tanulás tanítása során alapvető fontosságú arra 
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alapozni, hogy a tanuló mely ismeretek, tudások, képességek birtokában van, illetve milyen 
kialakulóban lévő képességekre építhetünk. 
Az önállóság elősegítésének egyik fontos módszertani eszköze az élő nyelv és a szociális 
közvetítés helyettesítése, kiegészítése egyénre szabott vizuális környezeti támpontokkal. Az 
informatikai eszközök egyénre szabott alkalmazása elősegíti a fejlődést. 
 
 
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 
 
A Nat által meghatározott ismeretek e területen is az egyéni képességektől függően 
sajátíthatók el. A munkavállaláshoz szükséges képességek fejlesztése prioritást kap az 
érintett tanulók iskolai nevelése-oktatása során. Az autizmussal élő tanulók között lehetnek 
olyan, az autizmus mellett értelmi fogyatékossággal is küzdő gyermekek, akik nem, vagy 
kortársaiknál jóval később sajátítják el az írást, olvasást, számolást, ill. az IKT-eszközök 
használatát.  
Az értelmi és nyelvi képességektől függetlenül hiányozhatnak a hatékony és önálló tanulás 
egyes feltételei: a tartós, irányítható figyelem, a motiváció, a tanulás céljának, 
jelentőségének megértése. Hiányozhatnak a csoportos helyzetben való tanulás kognitív és 
viselkedéses feltételei, ezért szükség lehet az új ismeretek egyéni helyzetben való 
tanítására. 
A tanulás iránti pozitív attitűd gyakran csak a saját érdeklődési kör esetében jelenik meg, 
egyébként számolnunk kell az újdonságokkal szembeni ellenállásra. 
 
 
 
Egységesség és differenciálás 
 
 
Az autizmussal élő tanulók oktatásának követendő szempontja az életkori csoportokban 
történő fejlesztés megtartása mellett a tanulók egyéni haladási üteméhez igazodó, az 
önmagához mért fejlődést értékelő, sikerélményt biztosító, a reális életlehetőségeket 
folyamatosan szem előtt tartó oktatás, nevelés, képzés. A tananyag kiválasztásában és 
elrendezésében figyelembe kell venni, hogy a  foglalkozások célja lépésről lépésre a 
károsodásokból eredő lemaradások csökkentése a meglévő képességekre építve, tanórai 
keretek között, figyelembe véve a harmonikus személyiségfejlődés igényeit. Fontos a 
folyamatos ismétlés, gyakorlás, nagy szerepe van a tevékenységek életközegben való 
alkalmazásának, a cselekvésbe ágyazott ismeretszerzésnek. A tantárgyak tananyagánál a fő 
hangsúly nem a műveltségátadáson van, hanem azon komplex képességek, készségek, 
kompetenciák kialakításán, amelyek elősegítik az alapvető fejlesztési célok megvalósítását. 
 A pedagógiai munka során törekedni kell a gyógypedagógiai nevelésben, 
fejlesztésben kiemelkedő jelentőségű érzelmi motivációra, játékosságra. A nevelési és 
oktatási módszereket mindig a tanulók életkorának, fejlődési szintjének és 
személyiségjegyeinek megfelelően kell megválasztani. 
 Az egyénre szabott nevelés és oktatás mellett is mutatkoznak – az adott csoporton 
belül – leszakadó, lemaradó tanulók. A lemaradás oka a súlyos akadályozottságban, 
hosszantartó betegségben, a képesség, tudás elsajátításához rendelkezésre álló időkeret 
szűkösségében keresendő. A tanulási képességek terén mutatkozó nagyfokú eltérések 
leküzdésére fontos a differenciált foglalkoztatás, egyéni és kiscsoportos formában. 

Tanórai keretben a figyelemfelkeltés, a cselekedtetés, az ismeretek közvetítése és 
megerősítése differenciált formában, képesség szerinti csoportok kialakításával, egyéni 
bánásmóddal történik. Lehetőséget kell teremteni a feladatok elvégzésében az egyéni 
igényekhez igazodó segítségnyújtásra, a szemléltető eszközök és tanulói segédletek 
szükséglet szerinti megválasztására. Ebben a munkában a legfontosabb segítők a 
pedagógiai asszisztensek és a gyermekfelügyelők. A tanulás szervezésénél döntő az állandó 
ösztönzés megvalósítása, a cselekedtetés, a különböző tantárgyaknál megjelenő 
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tananyagok kapcsolódási pontjainak különböző szempontú megközelítése, megerősítése. Az 
iskola tanulásszervezése a napközi otthoni foglalkozásokkal együtt egész napos. A tanulók 
házi feladatot csak saját kérésre kapnak, minden kötelező tanulási tevékenység az iskolában 
történik. 

A sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelésében, oktatásában, fejlesztésében 
részt vevő pedagógus megközelítése az elfogadás, tolerancia, empátia, és az 
együttneveléshez szükséges kompetenciák megléte. A pedagógus a differenciálás során 
figyelembe veszi a tantárgyi tartalmak – egyes sajátos nevelési igényű tanulók csoportjaira 
jellemző – módosulásait. Egyéni fejlesztési tervet készít, ennek alapján egyéni haladási 
ütemet biztosít. A differenciált nevelés, oktatás céljából individuális módszereket, technikákat 
alkalmaz; egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres. 
Együttműködik különböző szakemberekkel.  

Az autizmussal élő tanulók számára szükséges többletszolgáltatásokhoz tartozik a 
speciális tankönyvekhez és tanulási segédletekhez, továbbá a speciális gyógyászati, 
valamint tanulást, életvitelt segítő eszközökhöz való hozzáférés.  
Az adaptív oktatás gyakorlati megvalósításának kulcsmozzanatai: 
– a bemeneti jellemzők megismerése, melyek alapjaiban kijelölik az egyéni utat, illetve az 

annak bejárásához vezető stratégia megvalósítandó pedagógiai mozzanatait; 
– a kimeneti elvárások, melyek a prognosztizálható fejlesztés/fejlődés kritériumainak, a 

kimeneti követelmények meghatározásához nyújtanak segítséget. 
A bemenet, az iskolai, oktatási folyamat kezdetén szükséges a sajátos nevelési igény 

pontos, egyénre szabott feltárása, a képességstruktúra, a lényegi személyiségvonások, a 
szocializációs funkciók területeinek feltérképezésével. A feltárás a gyógypedagógia, a 
pszichológia autizmus-specifikus módszereivel történik.  
 
 
A pedagógiai és egészségügyi célú habilitáció, rehabilitáció 

 
 

Céljai és feladatai az iskolai nevelés minden szakaszában folyamatosan jelen vannak, és 
elsősorban egyéni, kisebb részben kiscsoportos formában valósíthatóak meg. 
Módszertanilag az autizmus-specifikus módszerek és eszközök alkalmazása mellett kognitív 
és viselkedésterápia, intenzív gyógypedagógiai fejlesztés, gyógytestnevelés alkalmazása 
szükséges. 
Tartalmilag a hiányzó készségek, a másodlagos fejlődési elmaradás, a másodlagos 
viselkedésproblémák és tünetek speciális módszerekkel való habilitációs és rehabilitációs 
célú kezelését soroljuk ide, a következő területeken: 
 
– elemi szociális-kommunikációs készségek 
– viselkedésproblémák (dührohamok, auto- és heteroagresszió, sztereotip viselkedések 

stb.) 
– figyelem, utánzás, gondolkodási készségek, énkép, önismeret stb. 
– érzékszervek és testhasználat, nagy- és finommozgások, testtartás, izomhypotonia 

korrigálása 
– elmaradt pszichoszomatikus elemi funkciók 
– önkiszolgálás, önellátás 
– saját speciális segédeszközeinek mindennapi helyzetekben való rutinszerű használata 
– lakókörnyezetben való közlekedés, tájékozódás, élethelyzetek begyakorlása 
– szociális tapasztalatszerzés, társas kapcsolatok formáinak kialakítása 
– iskolában, munkahelyen munkavállalóként, illetve hivatalos helyen való viselkedés 

szabályainak elsajátítása 
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Fejlesztési területek (tantárgyak) struktúrája és óraszámok  

 
A nevelés-

oktatás-

fejlesztés 

területei 

Tantárgy 
1. 

évf. 

2. 

évf. 

3. 

évf. 

4. 

évf. 

5. 

évf. 

6. 

évf. 

7. 

évf. 

8. 

évf. 

Anyanyelv és 

kommunikáció 

Kommunikáció 4 4 4 4 4 4 5 5 

Olvasás-írás 2 2 3 3 3 3 3 3 

Társadalmi 

környezet 

Számolás-mérés 2 2 2 2 3 3 3 3 

Játékra nevelés 2 2 2 2     

Társadalmi 

ismeretek 

    3 3 3 3 

Életvitel és 

gyakorlat 

 

Önkiszolgálás 2 2       

Életvitel és 

gyakorlat 

  2 3 3 3 5 5 

Természeti 

környezet 

Környezetismeret 2 2 2 2 2 2 2 2 

Művészetek Ének-zene 2 2 2 2 2 2 2 2 

Ábrázolás-

alakítás 

3 3 2 2 2 2 2 2 

Informatika Információs 

eszközök 

használata 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Testi nevelés Mozgásnevelés 5 5 5 5 5 5   

Testnevelés       5 5 

   

 

      

Összesen 25 25 25 26 28 28 31 31 

 
 
A kerettantervek által előírt tartalmak a tantárgyak számára rendelkezésre álló időkeret 
kilencven százalékát fedik le. Egy heti öt (évi 180) órás időkerettel rendelkező tantárgy 
kerettanterve tehát heti fél (évi 18) óra szabad időkeretet biztosít a tantárgy óraszámán belül 
a pedagógusnak, melyet a helyi igényeknek megfelelően a kerettanterven kívüli tantárgyi 
tartalommal tölthet meg. 
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Kommunikáció 

 

Évfolyam: 1-8. 
 
Tantárgyi célok és feladatok 
 
A tantárgy két nagyobb tematikai egységből áll: felölel a kommunikáció témakör mellett 
alapvető természettudományos ismereteket. 
 
 

1. kommunikáció - tantárgyi célok és feladatok  
 

A fejlesztés egyik fő célterülete a kommunikáció, mint a kapcsolatteremtés és fenntartás, 
valamint az információcsere eszköze. A tanulói képességekhez mérten kell kialakítani az 
önálló kapcsolatteremtés igényét és lehetőségét, képessé tenni a tanulót különböző más 
kommunikációs helyzetekben szükséges viselkedés elsajátítására. Cél, hogy a gyermek az 
általa megértett szinten tanulja meg valamely kommunikációs eszköz használatát, hogy 
minél hamarabb sikeres lehessen a kapcsolatteremtésben, segítségével részt tudjon venni 
mind a tanítási, mind a tanulási folyamatokban, beleértve a tanórai és a tanórán kívüli 
kontextusokat egyaránt. 
Alapvető probléma nem a beszéd hiánya vagy fejlődési zavara, hanem a kommunikációs 
szándék, illetve a kommunikációs funkció megértésének sérülése. Minden autizmus 
spektrum zavarral küzdő gyermeknél - függetlenül verbális képességeik színvonalától - 
elsődleges fontosságú cél tehát az egyén képességszintjének megfelelő kommunikatív 
kompetencia megteremtése. Autizmus spektrum zavarral küzdő értelmi fogyatékos 
gyermekek több, mint fele soha nem tanul meg beszélni, de a beszéd formai megléte mellett 
is közös jellemző a nyelvi és szociokommunikációs problémák fennállása; emiatt számukra 
elengedhetetlen a beszéd-, nyelvi-, és kommunikáció-fejlesztésben augmentatív eszközök 
használata, alternatív módok tanítása. 
 
a., a kommunikáció formája 
 
A kommunikáció módja, eszköze, vagyis mindaz, amit a gyermek mond vagy tesz: tágan 
értelmezve ide tartoznak azok a viselkedésbeli megnyilvánulások is, amelyekkel a gyermek 
válaszol az őt ért ingerekre anélkül, hogy azokat tudatosan használná a környezet 
befolyásolására. (pl. dührohamok).  A pedagógusoknak –amennyire lehetséges- törekedniük 
kell a helyes, tiszta beszéd elsajátíttatására is, fókuszálva a beszéd alaki és tartalmi 
részének fejlesztésére, a helyes hangképzésre, a verbális kommunikáció kiépítésére, 
emellett a beszédértés fejlesztésére is. Az érthető beszéd hiánya, illetve e nyelvi-
kommunikációs képességek sérülése autizmus spektrum zavarokban alternatív és 
augmentatív kommunikációs (AAK) eszközök használatát teszi szükségessé. Használunk 
segédeszköz nélküli (pl. gesztusjelek) és segédeszközökkel augmentált (pl. tárgyak, képes 
szótárak, számítógép, kommunikátorok, mobil kommunikációs eszközök) rendszereket. Az 
AAK mellett fontos a metakommunikáció értésének és használatának fejlesztése. 
 
b., a kommunikáció funkciója 
 
A funkciók megmutatja, hogy a gyermek mire használja kommunikációs készségeit, illetve 
arról, hogy milyen funkciókat ért meg. A funkciókat (pl. üdvözlés és más szociális rutinok, 
kérés, kérdezés és válaszadás, tréfa, vita, tiltakozás és elutasítás, figyelemfelhívás, 
kommentálás, információadás, kommunikáció az érzelmekről) a lehető legszélesebben és 
legrugalmasabban kell tanítani.  
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c., szemantikus kategóriák 
 
A szókincs bővítésénél, a jelentés kialakításánál, szemantikus kategóriák rugalmas 
használatában (tárgyak, személyek, cselekvések, helyszínek, minőségek, belső állapotok 
stb.) számítanunk kell a szó szerinti értelmezésre és arra, hogy az értés és használat a 
kontextustól függő marad, a megismert lexika általánosítása emiatt folyamatos feladat. 
 
d., a kommunikáció kontextusa 
 
A fejlesztés során a meglévő, funkcionálisan használt kommunikációs eszközt a lehető 
legtöbb természetes helyzetben alkalmaztatni kell, mert a meglévő készségeket a 
gyermekek új helyzetekben spontán ritkán alkalmazzák. Ez azt jelenti, hogy beszéddel, vagy 
AAK-s eszközökkel biztosítanunk kell a lehető legtöbb helyzetben a részvételt a társas 
helyzetekben, beleértve a tanórai és a tanórán kívüli kontextusokat egyaránt. 
 
e., infokommunikációs technológiák (IKT), tömegkommunikáció 
 
Cél, hogy a tanulók megismerjék az információs eszközökkel történő kapcsolattartás formáit 
és lehetőségeit, egyéni igényekhez igazodó segítségnyújtással rendszerezzék és 
értelmezzék a tömegkommunikációs és informatikai eszközök által közvetített információkat. 
Feladat, hogy a tanulók elemi szintű önállósággal tudjanak eligazodni a közvetített ismeretek 
birtokában a társadalmi jelenségek között.  Pedagógus feladata az eszközök által közvetített 
információk értelmezésének, feldolgozásának segítése. A tömegkommunikációs és 
információs eszközök biztonságos és mértékletes használatának elsajátítása szintén fontos 
cél. Mindemellett fel kell használnunk a modern IKT eszközök és a mobiltechnológia adta 
támogatási lehetőségeket mind a beszéddel összefüggő, mind a nyelvi és 
szociokommunikációs nehézségek terén a kompenzálásra és fejlesztésre. 
 
f.,szociokommunikáció 
 
Az autizmusban sérült három terület közül (szociális viselkedés, kommunikáció, és rugalmas 
viselkedésszervezés) a legmarkánsabb problémákat a szociális interakciókban fedezhetjük 
fel, az autizmus mint "szociális fogyatékosság" a legszembetűnőbb. Természetesen 
egymástól elválaszthatatlan az első két terület, hiszen a valódi kommunikáció mindig 
valamilyen szociális interakcióba ágyazódva jelenik meg. Elsődleges fontosságú speciális 
pedagógiai cél tehát a gyermek képességszintjének megfelelő szociális viselkedés, illetve az 
ezt megalapozó elemi készségek fejlesztése, tanítása. A tanítási, fejlesztési módszerek 
kiválasztásakor feltétlenül figyelembe kell venni, hogy az autizmusból fakadó nehézségek 
megakadályozzák a gyermekeket abban, hogy a szociális készségeket spontán, intuitív úton 
sajátítsák el alapvető szociális megértésre alapozva.  
 
g., nyelv 
 
Az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekeknél gyakran találkozunk súlyos nyelvi 
elmaradással is, ezért ennek a területnek a fejlesztése kiemelten fontos. A mind komplexebb 
nyelvi megértés és kifejezés kialakítása elsődleges feladat (beleértve a beszéd mellett más 
szimbólumok által közvetített nyelv megértését és használatát). A fejlődési zavar természete 
miatt az elsajátított nyelvi és kommunikációs készségek és a különböző tananyagok 
lexikájának spontán beépülésére a tanórai és tanórán kívüli, mindennapos kommunikációs 
helyzetekbe nem várható el, emiatt a tanultak általánosítása, különböző kontextusokba való 
átvitele folyamatos, fontos pedagógiai cél. 
Autizmus spektrum zavarokban a szociális és kommunikációs készségek tanításának 
metodológiájában is elsődleges fontosságú szerepet kapnak a kognitív és viselkedésterápiás 
eljárások, amelyeket a gyermek egyéni szükségleteinek és képességszintjének megfelelően 
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vegyíthetőek egyrészt a fejlődéses megközelítés eszköztárával, másrészt, művészeti és 
egyéb alternatív fejlesztési módszerekkel, kiegészítő terápiákkal (pl. zenei interakció). 
 
 

2. természettudományos ismeretek - tantárgyi célok és feladatok 
 

A tanítás fő célja az élőlények sajátosságainak, a közvetlen természeti környezet 
változásainak, jelenségeinek elemi szintű megismertetése. E célon belül az emberi szervezet 
sajátosságainak, működésének, a növekedés és fejlődés során bekövetkező változásoknak 
elemi szintű megismertetése; az önismeret alapozása; társadalmi ismeretek alapozása; 
valamint a korszerű, elemi természettudományos műveltség alapozása. 
A tanulási folyamat során fontos szerephez jut egyrészről a természettudományosan 
megalapozott, a tanulók által is megfigyelhető, megvizsgálható, különböző ismeretszerzési 
forrásokból megerősíthető tudás a környezet tárgyairól, élőlényeiről, jelenségeiről, 
folyamatairól; másrészről az életkornak megfelelő, és az autizmus spektrum zavarral küzdő 
gyermek képességstruktúrájával összhangban levő megismerési módszerek megtanítása. 
A témakör tanításának fő feladatai: elemi természettudományos nevelés; tájékozódás 
térben, időben, saját személyére és más személyekre vonatkozóan; a testi, lelki fejlődés 
szakaszainak megismerése; az élő és élettelen természet kölcsönös egymásra hatásának 
megismertetése. 
Az ismeretek nyújtásán túl törekszünk közvetlenül a fogalmi gondolkodás és az elemi 
megismerési képesség mind szélesebb körű fejlesztésére; a tanulók érdeklődésének 
szélesítésére a közvetlen és tágabb környezetükben élő személyek, tárgyak, jelenségek 
iránt; téri és időbeli tájékozódás képességének fejlesztésére; az alapvető szociális és 
környezettudatos magatartás kialakítására.  
Közvetett módon a tárgy lehetőséget nyújt a megismerési módszerek alkalmazására (pl. 
percepció, megfigyelés, felismerés, tapasztalat, becslés, mérés, kategorizáció); a kognitív 
képességek (pl. sorba rendezés, általánosítás, analízis-szintézis, ok-okozati összefüggések, 
figyelem, emlékezet, problémamegoldás); a nyelvi kifejezőképesség (szóban, vagy bármely 
AAK-s eszköz használatával) elemi szintű fejlesztésére folyamatos gyermeki aktivitás, a 
cselekvésbe ágyazott megismerés által. 
Az autizmussal élő tanulók sajátos ismeretszerzési és gondolkodási nehézségei miatt 
általában nem számíthatunk a tanulók előzetes megfigyeléseire, élményeire, ezért a tanítás-
tanulás folyamatában és módszertanában a közvetlen, konkrét példákon, élményanyagon 
keresztüli tapasztalásra kell a hangsúlyt helyezni, valamint törekedni kell arra, hogy a tanuló 
olyan kontextusokban szerezzen ismereteket és tapasztalatokat, ahol azokat később fel 
fogja használni. 
 
1.- 8. évfolyam 
 
A tantárgy különösen fontos szerepet játszik az erkölcsi nevelésben az egyszerű fogalmak, 
szabályok, utasítások megismerésének, megértésének, betartásának megalapozásával; a 
társas érintkezési, viselkedési formák alkalmazásának kialakításával, a közösségi lét 
elfogadásának fejlesztésével és az alkalmazkodás képességének kialakításával a csoportos 
tevékenységekhez, a fejlesztési helyzet elfogadásához.  
 
Nemzeti azonosságtudat, hazafias nevelés területén kiemelkedően fontos a közvetlen 
társadalmi és természeti környezet ismerete, az azokkal való harmonikus kapcsolat. Az 
autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók elsősorban saját, közvetlen élményeiken 
keresztül, a szűkebb közösség szokásrendszerének, a környezetben előforduló, 
megtapasztalható népi hagyományoknak a megismerésével, valamint a nemzeti ünnepek 
jelképeinek és az ünnepeken ismerhetik meg nemzeti kultúránk értékeit. Állampolgárságra, 
demokráciára nevelés kapcsán az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók nevelésének-
oktatásának alapvető célja, hogy olyan gondolkodási, szociális-kommunikációs készségeket 
alakítsunk ki, melyek lehetővé teszik az egyén részvételét szűkebb és tágabb társas 
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környezetében. Az önismeret és a társas kultúra fejlesztésekor hangsúlyos szerepet kap a 
saját személyiség, a külső és belső tulajdonságok megismertetése, a saját viselkedés 
kontrolljának, a kooperációnak, szociális normáknak direkt tanítása, mivel azok intuitív 
megértésére, spontán elsajátítására korlátozottan számíthatunk. 
 
Testi és lelki egészségre nevelésében elsődleges az érzelmi biztonság megteremtése, a 
pozitív, reális énkép és önértékelés támogatása, a fejlődési zavarral gyakran együtt járó 
szorongás megelőzése, oldása. A viselkedésproblémák megelőzése és hatékony kezelése 
hozzájárul a testi-lelki egészség megőrzéséhez és kiküszöbölheti a gyógyszeres kezelést. 
Az egészséges életmód kialakításáról, a betegségek, balesetek megelőzéséről és 
kezeléséről a tantárgy kiemelt célja ismereteket nyújtani, elengedhetetlen készségeket 
kialakítani. 
 
A családi életre nevelés az autizmus spektrum zavarral küzdő tanuló esetében is 
kiemelkedő jelentőségű. Az iskola alapvető feladata, hogy segítse az érintett családokat az 
autizmus-specifikus célok kitűzésében és megfelelő nevelési stratégiák alkalmazásában, a 
gyermekkel való kommunikációban; mivel a hagyományos módszerek többsége általában 
nem válik be az érintett gyermekek esetében.  
 
Fenntarthatóság, környezettudatosság területén a környezet célzott megfigyelése, 
felfedezése a pedagógus aktív közreműködése nélkül elképzelhetetlen. A fejlesztés e 
területen is a közvetlen, mindennapi élettel kapcsolatos tapasztalatokon alapul.  
 
Az anyanyelvi kommunikáció a fejlesztés fő célterülete, mint a kapcsolatteremtés és 
fenntartás, valamint az információcsere eszköze. Az autizmus spektrum zavarral küzdő 
gyermekek esetében a kommunikációs képességek fejlődése és nyelvelsajátítás folyamata 
minőségileg eltér a tipikusan fejlődő kortársakétól. A fejlődési zavar kihat a szókincs, 
jelentés, nyelvtan és nyelvi funkciók elsajátítására, rugalmas alkalmazására. Hiányozhatnak 
vagy sérülhetnek azok a képességek, melyek lehetővé teszik a helyzetnek megfelelő 
személyközi kommunikációt és a nyelvi úton történő ismeretszerzést. Különösen nehezített 
az élő nyelv és szociális közvetítés útján való tanulás. Minden gyermeknél – függetlenül 
verbális képességeinek színvonalától – elsődleges cél az egyén képességszintjének 
megfelelő kommunikatív kompetencia megteremtése. A cél eléréséhez szükséges lehet 
alternatív kommunikációs eszközrendszerek alkalmazására. A kommunikációs képességek 
sérülése és a kompenzáció lehetősége egyénenként mérendő fel, a fejlődési zavar spektrum 
jellege, az egyéni képességek és tünetek nagyfokú változatossága miatt. 
 
Szociális és állampolgári kompetencia terén előtérbe kerül az önismeret és a közvetlen 
szociális környezet megismerése, a társas viselkedés szabályainak ismerete, betartása. A 
szociális és állampolgári kompetencia körébe tartozó ismeretek, képességek és attitűdök 
teljeskörű elsajátítása mélyebb szociális megértést feltételez. Mivel az autizmus spektrum 
zavarok lényegi jellemzője a szociális megértés sérülése, az érintett tanulók esetében 
elsősorban a tények, ismeretek, együttélési szabályok elsajátítása kap prioritást. 
 
Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség műveltségi területen megjelenő 
valamennyi fejlesztési cél fontos terápiás lehetőséget jelent a kommunikáció fejlesztésében. 
 
A hatékony, önálló tanulás kapcsán számolnunk kell azzal, hogy az autizmus spektrum 
zavar számos speciális kognitív nehézséggel és a kommunikáció sérülésével jár együtt. A 
tanulási folyamatban az élő nyelv és a szociális közvetítés megnehezíti, míg a vizuális 
információhordozók alkalmazása segíti a világ megismerését. Az állandósághoz való 
ragaszkodás oldása, valamint az egyén motivációs lehetőségeinek ismerete és kiaknázása 
kulcsfontosságú a tanulás szempontjából. A szükséges feltételek közül a sérülés természete 
miatt általában számolni kell a gyenge, vagy sérült motivációval, az énkép, önismeret 
hiányával, töredékességével. Az önállóság elősegítésének egyik fontos módszertani eszköze 
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az élő nyelv és a szociális közvetítés helyettesítése, kiegészítése egyénre szabott vizuális 
környezeti támpontokkal.  
 
Digitális kompetencia területén az IKT alkalmazása egyedülálló lehetőséget jelent az 
autizmussal élő tanulók számára a kommunikációs akadálymentesítés és a tanulás 
tekintetében egyaránt. Szociális-kommunikációs sérülésük miatt azonban nehézséget 
jelenthet számukra az IKT interaktív használatával összefüggő veszélyek felismerése, 
elkerülése, valamint a rendelkezésre álló információk közötti kritikus válogatás. 
 
Médiatudatosságra nevelés kapcsán a tanulók különösen veszélyeztetettek lehetnek a 
különböző médiumok által közvetített tartalmak meg nem értése, félreértése tekintetében és 
fokozott a függőségek kialakulásának veszélye is. Ugyanakkor a különböző médiumok 
lehetővé teszik az élő nyelvtől és szociális közvetítéstől független tanulást és 
kapcsolatteremtést, valamint olyan multimédiás tananyagok kialakítását, mely lelassítja és 
hozzáférhetővé teszi a szociális interakciókat, nagyban hozzájárulva a fejlődési zavar 
következményeinek enyhítéséhez. 
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Évfolyam: 1. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

1. Kommunikáció- nyelv- és beszédfejlesztés, anyanyelv Órakeret: 

Előzetes tudás Reagál a környezeti ingerekre, alapvető társas kezdeményezésekre 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Elemi kommunikatív viselkedések kialakítása, pre-intencionális 
kommunikatív viselkedések megerősítése 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• alapvető kooperációs képesség kialakítása: testi és szemkontaktus fogadása.  

• figyelem fenntartása, koncentrálása kétszemélyes kommunikációs 
helyzetekben, figyelem a partnerre rövid ideig 

• hallási figyelem fejlesztése: zörejek, hangszerek- hangkeltés, emberi hangok 

• megkülönböztetett figyelem a beszédre 

• saját keresztneve, ismert tárgyak, személyek, főbb testrészek nevének 
megértése 

• egylépéses, alapvető instrukciók megértése  

• részvétel meghallgatást igénylő tevékenységben (mese, vers, zene) 

• alapvető kommunikációs funkciók értése és használata (kérés, elutasítás, 
válaszadás) 

• alapvető kommunikációs formák értése és használata (mozgás, tárgy, kép, 
gesztus) 

• választás 2 tárgy közt bármely kommunikatív viselkedéssel 

• „még/elég” jelzés kialakítása, megerősítése 

• ismert tárgyak, személyek megnevezése élethelyzetekben és képeken. "ki 
ez?", "mi ez?", kérdésekre ismert helyzetekben egyszerű válasz  

• artikulációs mozgások követése – magánhangzók.  

• orron belégzés, szájon át kilégzés, hasi légzés 

• rágóizmok erősítése, a helyes nyelés technikája 

• alap zönge érzékelése, irányított fújás 

• a hangok felismerése, megkülönböztetése 
Ismeretek 

• elemi kooperáció, figyelem a kétszemélyes kommunikációs helyzetekben  

• kommunikatív alapszókincs bővítése (receptív, expresszív) 

• kommunikatív funkciók: elemi szükséglet kifejezése és egyszerű kérés (tárgy, 
tevékenység), elutasítás, szociális rutin, válaszadás 

• alapvető kommunikációs formák (mozgás, tárgy, gesztus)  

• egylépéses instrukciók  

• tanult lexika megértése 

• szófajok: főnevek, igék 

• legfontosabb természetes gesztusjelek  

• „még/elég” jelzés 

• választás 

• mindennapi életben gyakran előforduló tárgyak, főbb testrészek  

• szociális rutin 

• részvétel kérdés-válasz interakciókban  

• egyszavas kifejezések  

 
ének, zene 
 
mozgásneve-
lés  
 
játékra 
nevelés 
 
olvasás-írás 
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• egyszerű képolvasás 

• hangejtés – magánhangzók 

• szájállások  
Tevékenység 

• A gyermek bevonása kellemes, kommunikációt igénylő szituációkba, mellyel 
felkelthető a kommunikáció iránti vágy 

• mondókák/énekek/versek játékos utánzómozgásokkal, ritmizálás, tapsolás 

• a hangadások/mozgások tudatosítása utánzással, tükrözéssel 

• hangadások, fizikai kontaktus, szemkontaktus megerősítése játékos 
utánzógyakorlatokkal, a játékok megszakításával/kivárással  

• bármely szimbólummal (azonos tárgy, piktogram, szó) megnevezett tárgy 
jelzésének gyakorlása: megfogni/letenni, megérinteni  

• alapvető természetes gesztusok jelentésének követése (igen, nem, gyere, állj 
fel, ülj le); az érintő mutatás követésének/jelentésének gyakorlása 

• elemi szükségletek és tárgyra/tevékenységre vonatkozó egyszerű kívánságok 
kifejezésének gyakorlása, szóban, vagy bármely AAK-s eszközzel 

• elutasítás jelzésének megerősítése mozgással/viselkedéssel, gesztussal, vagy 
szóban 

• „még/elég” jelzés kialakítása, megerősítése szóban, vagy bármely AAK-s 
eszközzel 

• 2 tárgy közti választás gyakori felajánlása, viselkedéses jelek 
kialakítása/megerősítése 

• néhány egyszerű, egylépéses instrukció követésének, nevére való figyelem 
gyakorlása, személyre szabott segítséggel 

• szociális rutin: köszönés fogadása  

• tárgyak megnevezése kommunikációs és tanulási szituációkban, szóban 
utánmondással, vagy bármely AAK-s eszközzel 

• válaszadás gyakorlása a „ki ez?”, „mi ez?” kérdésekre kommunikációs és 
tanulási szituációkban, szóban, vagy bármely AAK-s eszközzel. 

• az olvasás haladási irányának gyakorlása képolvasáskor személyre szabott 
segítséggel 

• légző-, fújó-, szívógyakorlatok személyre szabott segítséggel 

• ajak-, nyelv-, rágógyakorlatok személyre szabott segítséggel 

• száj csücsörítése fúváshoz személyre szabott segítséggel 

• alap zönge próbálgatása, érzékelése háton, arcon, gégén 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

főnév, ige, alapszókincs (receptív, expresszív); artikuláció; AAK, kérés, 
válaszadás 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Próbálkozik az artikulációs mozgások akaratlagos utánzásával 
Többnyire odafordul, ha a keresztnevét hallja.  
Szóban, vagy bármely AAK-s eszközzel: 

• megért ismert helyzetben három tanult, egyszerű, egylépéses 
instrukciót 

• tanult kommunikációs helyzetben egy-egy szóval megnevez ismert 
tárgyakat  

• tanult helyzetben jelzi elemi szükségleteit 

• legalább egy tanult helyzetben tud elutasítani 

• köszönést fogad 
Aktív szókincse minimum 5 szó (bármely szimbólummal) 
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Évfolyam: 1. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

2. Társadalmi érintkezési formák Órakeret: 

Előzetes tudás Elfogad új környezetet, személyeket. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Egyéni és csoportos helyzetekben való részvétel és az utánzás 
megalapozása. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• utánzás fejlesztése 
• fizikai irányítás elfogadása 

• kezdeményezés elfogadásának tanítása 
• egyszerű csere megértése 
• részvétel kétszemélyes ismerős tevékenységben 
• sorra kerülés szabályának megértése tanult helyzetekben 

• párhuzamos játék másik gyermek mellett saját játékokkal 
• csoporthelyzetben való részvétel (tevékenységek, események követése) 
• részvétel együttes tevékenységekben 
• tanult verbális és nonverbális közlések közötti eligazodás 
• családtagok, csoporttársak, nevelők felismerése, megkülönböztetése 

Ismeretek 

• egyszerű mozdulatok, mozgások utánzása 
• felé irányuló kommunikatív kezdeményezések felismerése 

• irányítás elfogadása különböző személyektől 
• érintés elfogadása 
• gesztusok: rámutatás 
• vizuális környezeti támpontok jelentése 
• saját név, családtagok neve 

• társak, nevelők neve 
• saját jel, társak jele (pl. fényképek, színkód a napirenden) 
• üdvözlés 
• hétköznapi teendőkkel kapcsolatos jelek tanulása (pl. étkezés, öltözés, 

mosakodás) 

• a közvetlen környezet hangjai 
• étkezési szabályok gyakorlása 

• az utcai közlekedés gyakorlása 
Tevékenység 

• nevére történő reagálás kialakítása/gyakorlása 

• üdvözlés gyakorlása 
• egyszerű mozgások utánzása: egy mozdulat utánzása 
• játéktárggyal való tevékenység utánzása 
• szervezett játéktevékenység kiscsoportban 
• szem irányítása tárgyakra, mozgás követése szemmel 
• testmozgások, figyelmet felhívó mozgások gyakorlása 

 
mozgás-
nevelés  
 
ének, zene 
 
játékra 
nevelés 
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• gyere ide, nem szabad! pszt! no – no! nem! tessék megértésének gyakorlása 

• együttműködő viselkedés elemeinek gyakorlása 
• társak és tanárok megszólítása a tanuló által preferált kommunikációs forma 

használatával 

• a tanultak alkalmazása különböző kontextusokban és különböző személyekkel 
• közeli családtagok fényképének egyeztetése (pl. apa, anya, testvér, nagyszülő) 
• a környezet hangjainak felismerése, azokra való reagálás 
• egyénre szabott napirend és munkarend alkalmazása a tevékenységváltás 

szervezéséhez 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

utánzás, nevünk, anya, apa, gyerek, felnőtt, osztálytárs, jel-jelzés, üdvözlés, 
a használt jelzések; gesztusok és jelentésük; várj, majd, nemsokára, sorra 
kerülés, csere, tessék, kérem 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Képes segítséget elfogadni, részt venni egyéni és csoportos 
foglalkozásokon, a tanult instrukciókat megérteni és teljesíteni. 

 
 
Évfolyam: 1. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

3. Testünk és személyes teendőink Órakeret: 

Előzetes tudás Ismeri az öltözködési, tisztálkodási, étkezési helyzetet. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Együttműködés az öltözködésnél, tisztálkodásnál, étkezésnél; a saját test 
megtapasztalása, megfigyelése. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• saját test megtapasztalása, megfigyelése: fej, has, végtagok 

• együttműködés az öltözködés során, az öltöztetés, vetkőztetés elfogadására 

• saját ruhadarabok felismerése 

• a kézmosás és kéztörlés, arcmosás és arctörlés, körömápolás, fésülés, 
fogmosás elfogadására, illetve ezekben a folyamatokban való 
együttműködésre szoktatás 

• a víz, a szappan, a fogkrém, a fogkefe, a fésű használatának elfogadása 

• szobatisztasági tréning, WC és WC-papír használat 

•  étkezési helyzet elfogadása: étkezőasztalnál meghatározott ideig ülve 

• a saját étel megkülönböztetése 
Ismeretek 

• test, testrészek 

• alsó- és felsőruházat; öltözés, vetkőzés; ruhazárak kezelése  

• mosakodás 

• fogápolás 

• zsebkendő használat 

• WC használata 

• étkezés asztalnál, eszközök 

• harapás, rágás 
Tevékenység 

• mozgásos gyakorlatok keretében a test megtapasztalása, megfigyelése 

 
önkiszolgálás 
 
 
játékra 
nevelés 
 
 
mozgásneve-
lés 
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• testét tükörben szemlélve utánzással, vagy utasításra mutasson rá fejére, 
hasára, végtagjaira 

• kezeit, lábait mozgásos gyakorlatok során érintse 

• tépőzár, patent kinyitásának, cipőfűző kikötésének, kifűzésének, zipzár 
lehúzásának gyakorlása, kigombolás  

• alsó-és felsőruházat felvétele együttműködéssel  

• kéz - és arcmosás, törölközés gyakorlása 

• tükör előtt a fogmosás gyakorlása 

• orrfújás segítséggel, a használt zsebkendő kidobása 

• WC használat, kézmosás gyakorlása 

• gyakorolni, hogy a saját étkezésének teljes ideje alatt az asztalnál üljön 

• gyakorolni az önálló evést kanállal, ivást pohárból 

• megfelelő rágás, harapás gyakorlása 

• terítésgyakorlása előre kikészített eszközökkel, önmagának  

• saját teríték leszedésének gyakorlása étkezés végén 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

öltözködés, vetkőzés, kabát, sapka, sál, kesztyű, cipő, nadrág, zokni, ing, 
blúz, pulóver, fogas, piszkos, tiszta, szappan, szappantartó, körömkefe, víz, 
vízcsap, hideg víz, meleg víz, törölköző, mosdó, WC papír, fogkefe, fogkrém, 
zsebkendő, evőeszközök, ételek, italok nevei; tányér, kanál, villa, pohár, 
szalvéta 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Működjön együtt az öltözködésben úgy, hogy a megfelelő végtagját 
felemeli, illetve kinyújtja. Fogadja el, ha a felnőtt megmossa és megtörli a 
kezét és arcát, illetve működjön együtt úgy, hogy a kezét víz alá és 
kéztörléshez tartja, arcát megérinti vizes kezével. Viselje el, ha a felnőtt 
megmossa a fogát. Segítséggel használja a WC-t. Önállóan egyen kanállal, 
igyon pohárból. 

 
 
Évfolyam: 1. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

4. Tájékozódás térben Órakeret: 

Előzetes tudás Segítséggel bemegy számára új helyiségekbe, helyszínekre. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Tájékozódás az iskolai és otthoni terekben egyénre szabott napirend 
használatával. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• nevére reagálni 
• felismerni saját helyét az iskolai terekben 
•  tájékozódni a tantermi berendezések között 
• érteni, hogy melyik helyiségben mit csinálunk 
• segítséggel tárgyakat hozni, vinni, nyitni, csukni, megnevezni, megmutatni 
• tájékozódni az iskola helyiségei között 
• a megfelelő személyhez kötni az iskolában történő eseményeket, 

cselekvéseket 
• egyéni napirendi jeléhez kötni az iskolai eseményeket 

 
játékra-
nevelés 
 
mozgás-
nevelés 
 
számolás, 
mérés 
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• tájékozódni otthonában a helyiségek között, megnevezésekor azonosítani. 

• megfelelően viselkedni az utcán 
• szabályokat betartani gyalogos, ill. járművön történő utazás alkalmával 
• az utazás közbeni alapvető viselkedési szabályokat megismerni, kialakítani 

Ismeretek 
iskola 

• berendezési tárgyak, játékok, eszközök felismerése, megmutatása segítséggel 
• az iskola helyiségei az ott folyó tevékenységek, személyek megismerése 

berendezési és használati tárgyak, játékok, eszközök felismerése, egyeztetése 
lakás  

• tájékozódás otthoni környezetben 
• használati tárgyak felismerése, megnevezése a tanuló által használt 

kommunikációs eszközzel 

• tárgyak helye a lakásban 
• tárgy – kép egyeztetése 

• ház – lakás 
utca, közlekedés 

• az utca részei: járda, úttest 
• megfigyelések az utcán 
• közlekedési eszközök felismerése 
• gyalogátkelő, jelzőlámpák felismerése 
• utazás járművel. 
tájékozódás saját test körül (két oldalon) 

Tevékenység 

• az osztály berendezési tárgyainak rámutató megnevezése 

• az iskola helyiségeinek többszöri bejárása, funkcióinak megismerése 
• cselekvések helyiségekhez rendelése 

• cselekvések személyekhez történő rendelése 
• tankonyhában, illetve szobában ismerkedés a bútorokkal, rámutatás, 

megtapintás 

• terítőt terít. ajtókat nyitja, csukja. edények rendezése, helyük a lakásban 
• képeken megmutat bútorokat, eszközöket 
• szoba, konyha, fürdőszoba, berendezési tárgyai, hozzájuk kapcsolódó 

cselekvések megnevezése, vagy megmutatása 

• a járdán közlekedés, az úttesten segítséggel biztonságos átkelés gyakorlása 
• a közlekedési szabályok betartásának gyakorlása (indulás, megállás, 

várakozás) 

• csoportban/egyéni fejlesztés keretében utcai séta 

• egyéni napirend követése, a napirendi jelzésnek megfelelő tér megkeresése 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

feladat, szabadidő, étkezés, mosakodás, öltözés, utca, előttem – 
mögöttem, „bele” és „rá”, jobb – bal, járművek, úttest, járda, séta, utazás, 
közlekedés, zebra, jelzőlámpa, gyors, lassú, hangos, csendes, nagy-kicsi, 
várakozás, indulás, megállás 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Tájékozódik ismert terekben, az iskolában és otthon. Érti, hogy ismert 
napirendi jelhez melyik tér tartozik. Utcai közlekedésben segítséggel részt 
vesz.  
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Évfolyam: 1. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

5. Tájékozódás időben Órakeret:  

Előzetes tudás Ismert napi rutinjának követése. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Egyéni napirendjének követése, a várakozás megalapozása. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

   

Fejlesztési feladat 

• hetirend, napirend és munkarend egyénre szabott kialakítása 
• tájékozódni a napszakokról, évszakokról 

Ismeretek 

• tanítási nap – pihenőnap 
• saját tevékenységek helye a napirendben (pl. feladat-szabadidő, utazás, 

étkezés) 

• időjárással kapcsolatos megfigyelések 
• napszakok: reggel/dél/este jellegzetességeinek és a hozzájuk kapcsolódó 

cselekvések 

• időjárási jelenségek felismerése segítséggel 

• napirendi tevékenységek időtartamának előrejelzése (munkarend, 
munkaszervezés) 

Tevékenység 
• megszokott egyéni napirend, munkarend, munkaszervezés követése 

• a napirendi jelek és a hozzájuk tartozó terek, tevékenységek gyakorlása 

• séták alkalmával az évszak jellemzőinek tudatosítása 
• hideg-meleg idő közötti különbség kiemelése, érzékeltetése az öltözködés 

segítségével 

• az időjárás és az öltözködés összefüggéseinek gyakorlása 
• ki van jelen? ki hiányzik? - megfigyelése 
• milyen az időjárás? – megfigyelések segítséggel 
• időjárásnak, napszaknak, tevékenységnek (pl. testneveléshez) megfelelő saját 

ruha kiválasztása, megnevezése a tanuló által használt kommunikációs 
eszközzel, beleértve az AAK-s eszközöket 

• feladat-szabadidő elkülönítése 

• adott tevékenység időtartamának érzékeltetése egyéni vizuális környezeti 
támpontokkal (pl. feladatok száma, vizuális órán beállított idő) 

 
önkiszolgálás  
 
 
játékra 
nevelés 
 

 
ének, zene 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

napirend, feladat, szabadidő, vége, kezdődik, várakozás, munkanap, 
pihenőnap, előtte-utána, napszak, reggel – este, nappal – éjszaka, évszak, 
tavasz, nyár, ősz, tél, eső, szél, havazás, hideg, meleg, világos, sötét, 
időjárás, napsütés, borús ég 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Képes rövid ideig várakozni. Önállóan vagy segítséggel követi egyéni 
napirendjét, munkarendjét, tevékenységet vált.  
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Évfolyam: 1. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

6. Élőlények Órakeret:  

Előzetes tudás Észreveszi a környezetében élő növényeket, állatokat és embereket. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Ismerkedjen a környezetében található növényekkel, állatokkal. Nézzen 
meg családi fotókat, ismerje fel rajtuk szüleit. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• vegyen részt a foglalkozásokon 

• ismerkedjen meg a környezetében található növényekkel, állatokkal és azok 
nevével 

• az általa fogyasztott gyümölcsök ehető és nem ehető részeinek elkülönítése 

• fényképen mutassa meg szüleit 
Ismeretek 

• növény 

• állat 

• személy 

• családi fotók; apa, anya 
Tevékenység 

• ismerkedés a környezetében található növényekkel, állatokkal és azok nevével 

• az általa fogyasztott gyümölcsök ehető és nem ehető részeinek 
elkülönítésének gyakorlása étkezési helyzetben  

• ismerkedés a növények, az általa fogyasztott gyümölcsök, zöldségek 
megtapasztalható tulajdonságaival (pl. szín, illat, forma, íz) tapasztalással 

• családi fotók/személyes napló/én-könyv nézegetésekor fényképen szűkebb 
családjának tagjainak felismerésének és megnevezésének gyakorlása (apa, 
anya) 

 
ábrázolás, 
alakítás 
 
ének, zene 
 
játékra 
nevelés 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

növény; állat; személy; gyümölcsök; ehető; család; apa, anya 
 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Képes segítséggel egyszerű megfigyeléseket végezni a közvetlen 
környezetében élő növényekről és állatokról és emberekről. Az általa 
fogyasztott gyümölcsök ehető és nem ehető részeit elkülöníti. Fényképen 
megmutatja szüleit (apa, anya) személyre szabott segítséggel. 

 
 
Évfolyam: 1. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

7. Előkészület a felnőtt életre Órakeret:  

Előzetes tudás Nyugalomban tud lenni önálló feladatokban és társas helyzetben. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Kérések és vizuális kulcsingerek követése új és megszokott 
tevékenységekben. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 
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Fejlesztési feladat 

• önállóság néhány ismert tevékenységben 

• saját eszközzel /készlettel való tevékenykedés 
• tevékenységváltás 
• választás egy kedvelt és egy közömbös tárgy között 
• énkép, önismeret megalapozása 
• alapvető érzelmek megértése/kifejezése 
• kifejezni, hogy valamit szeret/nem szeret 

Ismeretek 
szabadidő-feladat 

• önállóság megszokott tevékenységekben 
• néhány saját tárgy, eszköz felismerése 

• tevékenységváltás napirend, munkarend segítségével 
énkép-önismeret 

• hallgat a nevére 
• külső tulajdonságok 

alapvető érzelmek 
öröm-bánat elkülönítése nagy különbség esetén 

Tevékenység 
szabadidő-feladat 

• önálló, vizuálisan szervezett, strukturált játéktevékenység gyakorlása 
• önálló, vizuálisan szervezett strukturált tanulási feladat gyakorlása 
• a játék és a feladathelyzetek elkülönítése 
• önálló feladatvégzés megkezdése és befejezése 

énkép-önismeret 

• különböző kontextusokban a saját nevére való figyelem gyakorlása 
• külső tulajdonságainak megfigyelése, megnevezése tükör előtt 

alapvető érzelmek 

• alapvető érzelmek megnevezése, elkülönítése élethelyzetekben és élethű 
fotókon nagy különbség esetén 

 
mozgás-
nevelés  
 
játékra 
nevelés 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

énkép, önismeret, saját név, külső tulajdonságok; saját készlet, tárgy, 
önállóság, tevékenységváltás, egyéni munkarend, munkaszervezés, 
alapvető érzelmek (öröm-bánat) 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Ismert, rövid szabadidős és feladathelyzetben követi a kulcsingereket, saját 
eszközeit használja. 
 

 
 
Évfolyam: 1. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

9. Ünnepek Órakeret:  

Előzetes tudás A környezeti változások mentén megtapasztalta, hogy az ünnepnapokon 
megváltozhat a fizikai környezet, és a szokásos rutinoktól eltérnek a 
tevékenységeink. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Egyénileg meghatározott ideig és tevékenységben vegyen részt 
ünnepeken. Segítséggel figyelje meg az ünnep menetét, tartsa a számára 



25 
 

kijelölt viselkedési szabályokat. Fogadja el az ünnep miatti környezeti és 
tevékenységbeli változásokat. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• fogadja el az ünneppel járó változásokat 

• vegyen részt az ünnepekre való készülődésben 

• vegyen részt az ünnepeken, iskolai ünnepségeken 

• vegyen részt a csoport ünnepein 

• vegyen részt az iskolai keresztény ünnepeken  

• vegyen részt a hagyományos ünnepeken 

• ismerkedjen az ünnepekhez tartozó kifejezéseket, szociális rutinokat 

• ismerkedjen meg az ünnepek szimbólumaival 

• ismerkedjen meg az ünnepek szokásaival 
Ismeretek 

• keresztény ünnepek 

• hagyományos ünnepek 

• családi ünnepek 

• személyes ünnepek 

• viselkedés az ünnepeken  

• ünnepi szokások 

• ünnepi szimbólumok  
Tevékenység 

• az ünnepek jelzésére kialakított napirendi jel gyakorlása, az ünnepek 
időpontjának előre jelzésének gyakorlása  

• előre jelzés mellett az ünneppel járó változások (fizikai környezetben, 
napirendben, tevékenységekben) elfogadásának gyakorlása 

• önálló feladatban vegyen részt az ünnepekre való készülődésben (pl. 
dekoráció közös készítése 

• vegyen részt az évzáró, évnyitó eseményen személyre szabott segítséggel; 
fogadja el a szülők jelenlétét az ünnepség alatt az iskolában 

• személyre szabott segítséggel (pl. én-könyv, napló, fotóalbum, számítógépes 
vetített fotók) nézegessen ünnepségeken készített képeket  

• vegyen részt a csoportban zajló születésnapokon egyénileg meghatározott 
ideig és tevékenységben; figyelje meg a születésnap menetét, a szokásos 
viselkedéseket, tevékenységeket 

• vegyen részt a legnagyobb keresztény ünnepeken: karácsony, húsvét; 
egyénileg meghatározott ideig és tevékenységben figyelje meg az ünnep 
menetét, a szokásos viselkedéseket, tevékenységeket 

• vegyen részt a hagyományos ünnepeken mikulás, farsang egyénileg 
meghatározott ideig és tevékenységben figyelje meg az ünnep menetét, a 
szokásos viselkedéseket, tevékenységeket 

• az ünnepeken ismerkedjen meg az adott esemény legfőbb szimbólumaival, 
jelképeivel (pl. karácsonyfa, szaloncukor, lufi, torta, ajándék, húsvéti tojás, 
Télapó, mikulás-csomag) 

• az ünnepeken ismerkedjen meg az adott esemény legjellemzőbb szokásait 
(díszítés, terítés, faállítás, tojásfestés, tortavágás, ajándékozás) 

• személyre szabott segítséggel kitűzött viselkedési szempontokat tartásának 
gyakorlása 

 
mozgásneve-
lés  
 
játékra 
nevelés 
 
társadalmi 
ismeretek 
 
ábrázolás 
 
ének, zene 
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• ismerjen meg ünnepekhez tartozó kommunikációs kifejezéseket (pl. Boldog 
karácsonyt/születésnapot) 

• ismerjen meg ünnepekhez tartozó szociális rutinokat (pl. köszöntés, puszi 
fogadása, ajándékozás, ajándék elfogadása) 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

ünnepnap, szimbólumok, szokások, keresztény ünnep, születésnap, évnyitó, 
évzáró 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Részt vesz különböző ünnepeken egyénileg meghatározott ideig és 
tevékenységben; segítséggel megfigyeli az ünnep menetét, betartja a 
számára kijelölt viselkedési szabályokat, tevékenységeket. Személyre 
szabott előrejelzés mellett segítséggel elfogadja az ünnep miatti környezeti 
változásokat. 

 
 
 
Évfolyam: 2. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

1. Kommunikáció- nyelv- és beszédfejlesztés, anyanyelv Órakeret:  

Előzetes tudás Próbálkozik az artikulációs mozgások akaratlagos utánzásával. Többnyire 
odafordul, ha a keresztnevét hallja. Szóban, vagy bármely AAK-s eszközzel 
megért ismert helyzetben, három tanult, egyszerű, egylépéses instrukciót, 
egy-egy szóval megnevez ismert tárgyakat, tanult helyzetben jelezi elemi 
szükségleteit, visszaköszön. 
Aktív szókincse minimum 5 szó (beszéddel, vagy bármely szimbólummal). 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Elemi közös figyelem kialakítása, kommunikációs funkciók és szemantikus 
kategóriák bővítése, intencionális kommunikatív viselkedések és akciók 
megerősítése. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• alapvető kooperációs képesség kialakítása: testi/szemkontaktus létesítése, 
megtartása rövid ideig 

• figyelem fenntartása, koncentrálása kommunikációs helyzetekben 

• intencionális kommunikációs akciók megerősödése 

• közös figyelmi viselkedés: a kommunikáció tárgyára irányított közös figyelem  

• alapvető kommunikációs funkciók értése és használata (kérés, elutasítás, 
válaszadás) 

• alapvető kommunikációs formák értése és használata (mozgás, tárgy, kép, 
gesztus) 

• hallási figyelem fejlesztése: zörejek, hangszerek hangjának felismerése, 
differenciálása; megkülönböztetett reagálás az emberi hangra  

• részvétel meghallgatást igénylő tevékenységben (mese, vers, zene) 

• saját keresztneve, ismert tárgyak, személyek, főbb testrészek nevének 
megértése 

• egylépéses, alapvető instrukciók megértése 

• ismert tárgyak, személyek megnevezése élethelyzetekben, kommunikációs és 
képeken helyzetekben "ki ez?", "mi ez?", "mit csinál?" kérdésekre ismert 
helyzetekben egyszerű válasz szóban, vagy AAK-s eszközzel 

 
ének, zene 
 
mozgásneve-
lés  
 
játékra 
nevelés 
 
olvasás-írás 
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• a beszéd ritmusa: mondókák/versek/dalok játékos utánzómozgásokkal, 
ritmizálás, tapsolás 

• a kommunikációs célú echolália megerősítése 

• bemutatás alapján artikulációs mozgások követése 

• orron belégzés, levegő visszatartása, szájon át kilégzés, hasi légzés gyakorlása 

• irányított fújás, hangadással kísért fújás 

• rágóizmok erősítése utánzógyakorlatokkal, a helyes nyelés technikája 

• alap zönge próbálgatása, érzékelése háton, arcon, gégén 

• szájállások utánzásával, a hangok felismerése, megkülönböztetése, leolvasása 
szájról 

Ismeretek 

• intencionális kommunikáció 

• kommunikatív alapszókincs bővítése (receptív, expresszív)  

• alapvető kommunikációs funkciók tanítása, gyakorlása (kérés, elutasítás, 
válaszadás, szociális rutin) 

• alapvető kommunikációs formák tanítása, gyakorlása (mozgás, tárgy, gesztus, 
piktogram) 

• instrukciók megértése 

• mindennapi életben gyakran előforduló tárgyak azonosítása/megnevezése 

• szófajok: főnevek, igék, melléknevek 

• négy alapszín főbb testrészek megnevezése 

• egyszavas kifejezések  

• tőmondat: analóg elemi mondatalkotás (főnév/ige kombináció) 

• kérdés-válasz interakciók 

• legfontosabb természetes gesztusjelek 

• egyszerű képolvasás, sorrendezés 

• hangejtés – magánhangzók 

• szájállások  
Tevékenység 

• A gyermek bevonása kellemes, kommunikációt igénylő szituációkba, mellyel 
felkelthető a kommunikáció iránti vágy, bármely formájú akaratlagos 
kommunikációs akciók megerősítése (beleértve a kommunikatív 
viselkedéseket is) 

• gyermek figyelmének irányát követni, rövid ideig tevékenységébe 
bekapcsolódni, a bekapcsolódás elfogadása 

• gyakorlás: megnevezett tárgyat megfogni, letenni, rámutatni, ránézni 

• tárgyak, személyek, tevékenységek, cselekvések látható tulajdonságok 
megnevezése kommunikációs és tanulási szituációkban; szóban 
utánmondással, vagy bármely AAK-s eszközzel 

• elemi szükségletek és egyszerű kívánságok kifejezése és elutasítás gyakorlása 
szóban, vagy bármely AAK-s eszközzel 

• gyakorlatok képekkel, képsorokkal: sorrendezés, szókincs, nyelvi megértés és 
kifejezés, mondatalkotás, szimbolikus gondolkodás, képolvasás 

• természetes gesztusok jelentésének megértése, instrukciók követése 

• természetes gesztusok gyakorlása élethelyzetekben 

• a „ki ez?”, „mi ez?”, „mit csinál?” kérdésekre válaszadás kommunikációs és 
tanulási szituációkban, szóban, vagy bármely AAK-s eszközzel 

• az olvasás haladási irányának követése képolvasáskor segítséggel 

• légző-, fújó-, szívógyakorlatok, ajak-, nyelv-, rágógyakorlatok 

• fújás, fújás hangadással 
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• hangadásra késztető játékos utánzógyakorlatok, ciklizálás 

• a kommunikációs célú echolália megerősítése üzenetként való elfogadással, 
reakcióval 

• beszélő gyermekeknél: beszédgyakorlatok 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

főnév, személynév, ige, melléknév; alapszókincs (receptív, expresszív); 
artikuláció, AAK, kérés, válaszadás, elutasítás, intencionális kommunikáció 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Artikulációs mozgásokat akaratlagosan utánoz. Odafordul, ha a 
keresztnevét hallja. Rövid ideig részt vesz meghallgatást igénylő 
tevékenységekben. Képes intencionális kommunikációra bármely módon 
(beleértve a kommunikatív viselkedéseket is). 
Szóban, vagy bármely AAK-s eszközzel: 

• megért és teljesít ismert helyzetben, három tanult, egyszerű, 
egylépéses instrukciót 

• tanult kommunikációs helyzetben egy-egy szóval megnevez ismert 
tárgyakat, személyt, cselekvést 

• tanult helyzetben tud a „nem” szóval elutasítani 

• megnevezés után négy különféle színű tárgy közül odaadja a 
megfelelőt 

• képes köszönni 

• aktív szókincse minimum 15 szó (beszéddel, vagy bármely 
szimbólummal) 

 
 
Évfolyam 2. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

2. Társadalmi érintkezési formák Órakeret:  

Előzetes tudás Részt tud venni egyéni és csoportos foglalkozásokon. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Egyéni és csoportos helyzetekben való részvétel és az utánzás fejlesztése. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• utánzás fejlesztése 
• bővíteni a megértett verbális és nonverbális utasítások körét 
• felismerni, megkülönböztetni a családtagokat, csoporttársakat, nevelőket 
• egyszerű csere tanítása 

• sorra kerülés szabályának tanítása 
• párhuzamosan játszani/feladatot végezni másik gyermek mellett 
• képesnek lenni csoporthelyzetben való részvételre (tevékenységek, 

események követése)   
• részt venni együttes tevékenységben 

Ismeretek 

• egyszerű mozdulatok, mozgások utánzása 
• egyszerű csere 
• sorra kerülés 
• felé irányuló kommunikatív kezdeményezések felismerése 

 
mozgás-
nevelés 
 
ének, zene 
 
játékra 
nevelés 
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• irányítás elfogadása különböző személyektől 

• érintés elfogadása 
• fej gesztusjelei (bólogatás és fejrázás megértése) 
• egyénre szabott vizuális környezeti támpontok jelentése 
• saját név, családtagok neve 
• társak neve, nevelők neve 
• üdvözlés 

• hétköznapi teendőkkel kapcsolatos jelek tanulása (pl. étkezés, öltözés, 
mosakodás) 

• a közvetlen környezet hangjai 
• étkezési szabályok gyakorlása 
• az utcai közlekedés szabályainak gyakorlása 

Tevékenység 

• egyszerű cserét kívánó helyzetek gyakorlása 
• sorra kerülés szabályának tanítása kétszemélyes helyzetben és csoportban 
• egyszerű mozgások utánzása: egy mozdulat utánzása 
• játéktárggyal való tevékenység utánzása 

• üdvözlés tanult módon 
• szem irányítása tárgyakra, mozgás követése szemmel 
• testmozgások, figyelmet felhívó mozgások gyakorlása 
• gyere ide, nem szabad! pszt! no – no! nem! tessék megértésének gyakorlása 
• fejrázás, bólogatás megértésének/használatának gyakorlása 
• együttműködő viselkedés elemeinek gyakorlása 

• nevére történő reagálás kialakítása/gyakorlása 
• társak és tanárok megszólítása a tanuló által preferált kommunikációs forma 

használatával 

• a tanultak alkalmazása különböző kontextusokban és különböző személyekkel 
• közeli családtagok fényképének egyeztetése (pl. apa, anya, testvér, nagyszülő) 
• a környezet hangjainak felismerése, azokra való reagálás 
• egyénre szabott napirend és munkarend alkalmazása a tevékenységváltás 

szervezéséhez 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

utánzás, nevünk, anya, apa, gyerek, felnőtt, osztálytárs, jel-jelzés, üdvözlés, 
a használt jelzések, gesztusok és alkalmazási módjuk, várj, majd, 
nemsokára, sorra kerülés, csere, tessék, kérem 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Képes segítséget elfogadni, részt venni egyéni és csoportos 
foglalkozásokon, a tanult instrukciókat megérteni és teljesíteni, egyszerű 
mozgásokat, tevékenységeket utánozni. 

 
 
Évfolyam: 2. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

3. Testünk és személyes teendőink Órakeret:  

Előzetes tudás Együttműködik öltözködésnél; arc-és kézmosásnál; fogmosásnál és 
étkezésnél 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

saját test megtapasztalása. Saját ruhadarabok felismerése. Öltözködésnél, 
étkezésnél legyen önállóbb. Terítés magának. 
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Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• saját test megtapasztalása, megfigyelése: fej, has, végtagok, szem, orr, száj 

• vetkőzés, öltözés segítséggel 

• evőeszköz- és merőkanál-használat  

• étkezés végén saját terítékének elpakolása segítséggel.  

• együttműködés kézmosás, kéztörlés, arcmosás, arctörlés, fogmosás közben  

• WC és WC-papír használat 
Ismeretek 

• test, testrészek 

• evőeszköz-használat 

• elpakolás 

• terítés 

• kézmosás, kéztörlés, arcmosás, arctörlés, fogmosás  

• WC és WC-papír használat. 
Tevékenység 

• mozgásos gyakorlatok keretében a test megtapasztalása, megfigyelése 

• testét tükörben szemlélve utánzással, vagy utasításra mutasson rá fejére, 
hasára, végtagjaira, szemére, orrára, szájára 

• nagy gombok gombolása zipzár, csat patent használata;  ruhák  elhelyezése 
fogason, polcon; az öltözködés sorrendjének tanulása személyre szabott 
segítséggel (pl. tárgyas folyamatsor, folyamatábra) 

• kéz - és arcmosás gyakorlása, törölközés. 

• szükséglet jelzése szóban, vagy bármely AAK-s eszközzel, vetkőzés, öltözés, 
WC lehúzása, kézmosás 

• csurgatás nélküli étkezésgyakorlása evőeszközökkel, segítséggel főzelék 
szedése 

• a teljes étkezési időben az asztalnál maradás gyakorlása személyre szabott 
segítséggel (pl. viselkedési szempont) 

• személyre szabott segítséggel (pl. tárgyas folyamatsor, folyamatábra) terítés 
gyakorlása reggelihez, tízóraihoz; asztal leszedése  

 
önkiszolgálás 
 
játékra 
nevelés 
 
 
mozgás-
nevelés  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

fej, has, végtagok, szem, orr, száj, öltözködés, vetkőzés, kabát, sapka, sál, 
kesztyű, cipő, nadrág, zokni, ing, blúz, pulóver, fogas, piszkos, tiszta, 
szappan, szappantartó, körömkefe, víz, vízcsap, hideg víz, meleg víz, 
törölköző, mosdó, WC papír, fogkefe, fogkrém, zsebkendő,  evőeszközök, 
ételek, italok nevei, tányér, kanál, villa, pohár, szalvéta 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Utánzással, vagy utasításra rámutat fejére, hasára, végtagjaira, szemére, 
orrára, szájára. Előre kikészített eszközökkel önállóan terít meg saját 
magának. Képes a csoport étkezésének ideje alatt az asztalnál ülni. Képes 
együttműködésre az öltözködés során, személyre szabott segítséggel 
követi az öltözködés sorrendjét. Tudja megmosni és megtörölni a kezét és 
arcát felnőtt segítségével. Használja a WC-t. 

 
 
Évfolyam: 2. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

4. Tájékozódás térben Órakeret:  
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Előzetes tudás Tájékozódik ismert terekben az iskolában és otthon.  Érti, hogy ismert 
napirendi jelhez melyik terek tartoznak. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Tájékozódás az iskolai és otthoni terekben egyénre szabott napirenddel, a 
terek, tevékenységek, berendezések, tárgyak változására való felkészítés. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• felismerni saját helyét az iskolai terekben 
• tájékozódni a tantermi berendezések között 
• érteni, hogy melyik helyiségben mit csinálunk 
• segítséggel tárgyakat hozni, vinni, nyitni, csukni, megnevezni, megmutatni 

• tájékozódni az iskola helyiségei között 

• a megfelelő személyhez kötni az iskolában történő eseményeket, 
cselekvéseket 

• tájékozódni otthonában a helyiségek között, megnevezésekor azonosítani. 
• megfelelően viselkedni az utcán 
• szabályokat betartani gyalogos, ill. járművön történő utazás alkalmával 
• az utazás közbeni alapvető viselkedési szabályokat megismerni, kialakítani 

Ismeretek 
iskola 

• berendezési tárgyak, játékok, eszközök felismerése, megmutatása segítséggel 
• az iskola helyiségei az ott folyó tevékenységek, személyek megismerése 

•  berendezési és használati tárgyak, játékok, eszközök felismerése, egyeztetése 
lakás  

• tájékozódás otthoni környezetben 
• használati tárgyak felismerése, megnevezése a tanuló által használt 

kommunikációs eszközzel 

• tárgyak helye a lakásban 
• tárgy – kép egyeztetése 

• ház – lakás 
utca, közlekedés 

• az utca részei: járda, úttest 
• megfigyelések az utcán 
• közlekedési eszközök felismerése együttműködéssel 

• gyalogátkelő, jelzőlámpák felismerése 
• utazás járművel 

tájékozódás saját test körül (két oldalon) 
Tevékenység 

• egyéni napirendjén jelzett ismert terekben való tájékozódás gyakorlása. 
• egyéni munkarendje szerinti téri tájékozódás gyakorlása (pl. munkavégzés 

balról jobbra) 

• az osztály berendezési tárgyainak rámutató megnevezése 
• az iskola helyiségeinek többszöri bejárása, funkcióinak megismerése 
• cselekvések helyiségekhez rendelése 
• cselekvések személyekhez történő rendelése 

• tankonyhában, illetve szobában ismerkedés a bútorokkal, rámutatás, 

 
játékra 
nevelés 
 
mozgás-
nevelés  
 
számolás, 
mérés 
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megtapintás 

• terítőt terít. ajtókat nyitja, csukja. edények rendezése, helyük a lakásban 

• képeken megmutat bútorokat, eszközöket 
• szoba, konyha, fürdőszoba, berendezési tárgyai, hozzájuk kapcsolódó 

cselekvések megnevezése, vagy megmutatása 

• a járdán közlekedik, az úttesten segítséggel biztonságos átkelés gyakorlása 
• a közlekedési szabályok betartásának gyakorlása (indulás, megállás, 

várakozás) 

• csoportban/egyéni fejlesztés keretében utcai séta 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

ház, terem, szoba, konyha, étkező, tornaterem, udvar, kint-bent, előttem – 
mögöttem, „bele” és „rá”, jobb – bal, járművek, úttest, Járda, hangos, séta, 
utazás, közlekedés zebra, jelzőlámpa, gyors, lassú, indulás, megállás 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Képes felismerni a mindennapi környezetében előforduló személyeket, 
tárgyakat és azokat a megfelelő térhez rendelni. Elfogadja, hogy az egyes 
terekben különböző személyek, tárgyak lehetnek, ill. a megszokottól eltérő 
események történhetnek. Napirendjén jelzett ismert terekben önállóan 
tájékozódik.  

 
 
Évfolyam: 2. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

5. Tájékozódás időben Órakeret:  

Előzetes tudás Napirendjét érti, követi. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Egyéni napirend, hetirend követése, a várakozás és önálló 
tevékenységváltás megalapozása.  

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• heti rend, napirend és munkarend egyénre szabott használata 

• tájékozódni a napszakokról, évszakokról 
• megalapozni az először-utána fogalmát 
• megalapozni a rugalmas alkalmazkodás képességét az időbeli változásokhoz 

Ismeretek 

• tanítási nap – pihenőnap 
• saját tevékenységek helye a napirendben (pl. feladat-szabadidő, utazás, 

étkezés) 

• változás elfogadása a napirendben (elmaradt tevékenység, új tevékenység 
bevezetése, sorrendváltozás) 

• időjárással kapcsolatos megfigyelések 
• napszakok: reggel- dél-este jellegzetességeinek és a hozzájuk kapcsolódó 

cselekvések 

• időjárási jelenségek felismerése segítséggel 
• időtartam előrejelzése  

• végzett tevékenységek időtartamának előrejelzése (munkarend, 
munkaszervezés) 

• várakozás rövid ideig 

 
önkiszolgálás  
 
játékra 
nevelés 
 
ének, zene 
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Tevékenység 

• egyéni napirend, munkarend, munkaszervezés követése 

• séták alkalmával az évszak tudatosítása 
• hideg-meleg idő közötti különbség kiemelése, érzékeltetése az öltözködés 

segítségével 

• ki van jelen? ki hiányzik? megfigyelése 
• milyen az időjárás? – megfigyelések segítséggel 
• időjárásnak, napszaknak, tevékenységnek (pl. testneveléshez) megfelelő saját 

ruha kiválasztása, megnevezése a tanuló által használt kommunikációs 
eszközzel, beleértve az AAK-s eszközöket 

• adott tevékenység időtartamának érzékeltetése egyéni vizuális környezeti 
támpontokkal. (pl. feladatok száma, vizuális órán beállított idő) 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

napirend, feladat, szabadidő, vége, kezdődik, várakozás, munkanap, 
pihenőnap, előtte-utána, napszak, reggel – este, nappal – éjszaka, évszak, 
tavasz, nyár, ősz, tél, eső, szél, havazás, hideg, meleg, világos, sötét, 
időjárás, napsütés, borús ég 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Egyéni napirendjének követése, a napirendi változások elfogadása, 
várakozás és tevékenységváltás. 

 
 
Évfolyam: 2. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

6. Élőlények Órakeret:  

Előzetes tudás Segítséggel egyszerű megfigyeléseket végez a közvetlen környezetében élő 
növényekről és állatokról és emberekről. Az általa fogyasztott gyümölcsök 
ehető és nem ehető részeit elkülöníti. Fényképen segítséggel megmutatja 
szüleit. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Ismerkedjen a környezetében található növényekkel, állatokkal és azok 
nevével. A növény és állat fogalmának megértése. Nézzen meg családi 
fotókat, ismerje fel magát, testvéreit és szüleit. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• ismerkedjen a környezetében található növényekkel, állatokkal és azok 
nevével 

• a növény és állat fogalmak megértése 

• csoportosítás főfogalmak szerint (növények, állatok) 

• az általa fogyasztott gyümölcsök ehető és nem ehető részeinek elkülönítése, 
tulajdonságaik megtapasztalása 

• fényképen segítséggel mutassa meg magát és szűkebb családjának tagjait 
(apa, anya, testvérek) 

Ismeretek 

• növény 

• állat 

• személy 

• gyümölcsök ehető részei 

 
ábrázolás, 
alakítás 
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• családi fotók; apa, anya, testvér 
Tevékenység 

• ismerkedés a környezetében található növényekkel, állatokkal és azok nevével 
tanulmányi sétán, kisfilmen, fotókon 

• a növény és állat fogalmak bevezetése konkrét, megfigyelhető növények és 
állatok kapcsán 

• csoportosítás főfogalmak szerint (növények, állatok) személyre szabott 
segítséggel 

• ismerkedés a növények, az általa fogyasztott gyümölcsök, zöldségek 
megtapasztalható tulajdonságaival (pl. szín, illat, forma, íz) tapasztalással 

• az általa fogyasztott gyümölcsök ehető és nem ehető részeinek 
elkülönítésének gyakorlása étkezési helyzetben  

• családi fotók/személyes napló/én-könyv nézegetésekor fényképen szűkebb 
családjának tagjainak felismerésének és megnevezésének gyakorlása (apa, 
anya, testvérek) 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

növény; állat; személy; gyümölcsök; ehető; család; apa, anya, testvér; szín, 
illat, forma, íz 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Képes segítséggel egyszerű megfigyeléseket végezni a közvetlen 
környezetében élő növényekről és állatokról. Képes egyszerre egy adott 
szempont szerint egyszerű válogatásokat, csoportosításokat végezni. Az 
általa fogyasztott gyümölcsök ehető és nem ehető részeit elkülöníti. 
Fényképen megmutatja magát és szűkebb családjának tagjait (apa, anya, 
testvérek) személyre szabott segítséggel. 

 
 
Évfolyam: 2. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

7. Előkészület a felnőtt életre Órakeret:  

Előzetes tudás Ismert, rövid szabadidős és feladathelyzetben követi a kulcsingereket, saját 
eszközeit használja. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Kérések és vizuális kulcsingerek követése új és megszokott 
tevékenységekben. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 
• önállóság néhány ismert tevékenységben 

• Felkészülni a tevékenységekre azzal, hogy a megfelelő helyre megy vagy a 
megfelelő tárgyat kiválasztja. 

• A játékokat /tárgyakat a helyükre tenni 
• addig folytatni a tevékenységét, amíg be nem fejezi 
• saját eszközzel tevékenykedni 
• tevékenységet váltás 
• énkép, önismeret megalapozása 
• alapvető érzelmek megértése/kifejezése 

• kifejezni, hogy valamit szeret/nem szeret (a tanuló által használt 
kommunikációs formában, beszéd, vagy bármely AAK) 

 
mozgás-
nevelés 
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Ismeretek 
szabadidő-feladat 

• önállóság megszokott tevékenységekben 
• néhány saját tárgy, eszköz felismerése 

• tevékenységváltás napirend, munkarend segítségével 
énkép-önismeret 

• saját név 
• külső tulajdonságai 

alapvető érzelmek 

• öröm-bánat elkülönítése nagy különbség esetén 
Tevékenység 
szabadidő-feladat 

• önálló, vizuálisan szervezett, strukturált játéktevékenység gyakorlása 

• önálló, vizuálisan szervezett strukturált tanulási feladat gyakorlása 
• önálló feladatvégzés megkezdése és befejezése 

énkép-önismeret 

• különböző kontextusokban a saját nevére való figyelem gyakorlása 

• külső tulajdonságainak felismerése megnevezés után 
alapvető érzelmek 

alapvető érzelmek megnevezése, elkülönítése élethelyzetekben és élethű fotókon 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

önállóság, tevékenységváltás, öröm-bánat, saját név, saját készlet, tárgy, 
belső állapotok kifejezése, munkarend, munkaszervezés 

A fejlesztés várt 
eredményei 

Ismert, rövid szabadidős és feladathelyzetben követi a kulcsingereket, 
segítséggel tevékenységet vált, saját eszközeit használja. 

 
 
Évfolyam: 2. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

9. Ünnepek Órakeret:  

Előzetes tudás Egyénileg meghatározott ideig és tevékenységben részt vesz az ünnepeken.  
Személyre szabott előrejelzés mellett segítséggel elfogadja az ünnep miatti 
környezeti változásokat. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Vegyen részt bizonyos ünnepeken; segítséggel kövesse az ünnep menetét, 
a szokásos viselkedéseket, tevékenységeket. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• fogadja el az ünneppel járó változásokat 

• vegyen részt az ünnepekre való készülődésben 

• vegyen részt az ünnepeken, iskolai ünnepségeken 

• ismerje fel képekről önmagát az ünnepen 

• vegyen részt a csoport ünnepein 

• vegyen részt az iskolai keresztény ünnepeken  

• vegyen részt a hagyományos ünnepeken 

• ismerkedjen az ünnepekhez tartozó kifejezéseket, szociális rutinokat 

• ismerkedjen meg az ünnepek szimbólumaival 
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• ismerkedjen meg az ünnepek szokásaival 
Ismeretek 

• keresztény ünnepek 

• hagyományos ünnepek 

• családi ünnepek 

• személyes ünnepek 

• viselkedés az ünnepeken  

• ünnepi szokások 

• ünnepi szimbólumok  
Tevékenység 

• az ünnepek jelzésére kialakított napirendi jel általánosítása, rutinszerű, értő 
használatának gyakorlása 

• személyre szabott segítséggel (pl. naptár) az ünnepek időpontjának, az ünnepi 
készülődés időszakának előre jelzésének gyakorlása  

• előre jelzés mellett az ünneppel járó változások (fizikai környezetben, 
napirendben, tevékenységekben) elfogadásának gyakorlása 

• önálló és csoportos feladatban vegyen részt az ünnepekre való készülődésben 
(pl. dekoráció közös készítése, rövid mozgásos, vagy zenés műsorban való 
részvétel) 

• vegyen részt az évzáró, évnyitó eseményen személyre szabott segítséggel; 
fogadja el a szülők jelenlétét az ünnepség alatt az iskolában 

• személyre szabott segítséggel (pl. én-könyv, napló, fotóalbum, számítógépes 
vetített fotók) nézegessen ünnepségeken készített képeket, a képeken 
ismerje fel magát 

• vegyen részt a csoportban zajló születésnapokon egyénileg meghatározott 
ideig és tevékenységben; figyelje meg a születésnap menetét, a szokásos 
viselkedéseket, tevékenységeket; kövesse személyre szabott segítséggel (pl. 
folyamatábra): születésnapi díszítés (lufi, csákó), köszöntés, ajándék 
elfogadása, tortavágás, koccintás 

• vegyen részt a legnagyobb keresztény ünnepeken: karácsony, húsvét; 
egyénileg meghatározott ideig és tevékenységben figyelje meg az ünnep 
menetét, a szokásos viselkedéseket, tevékenységeket; kövesse személyre 
szabott segítséggel (pl. folyamatábra): faállítás, karácsonyi ebéd, szaloncukor, 
ajándékozás, karácsonyi asztal (terítés, ünnepi terítő, szalvéta, adventi 
koszorú), ajándékbontás; húsvéti tojás, barkadíszítés 

• vegyen részt a hagyományos ünnepeken mikulás, farsang egyénileg 
meghatározott ideig és tevékenységben figyelje meg az ünnep menetét, a 
szokásos viselkedéseket, tevékenységeket; kövesse személyre szabott 
segítséggel (pl. folyamatábra): télapó, mikulás-csomag elfogadása, farsangi 
jelmez, tánc 

• az ünnepeken ismerkedjen meg az adott esemény legfőbb szimbólumaival, 
jelképeivel (pl. karácsonyfa, szaloncukor, angyalka, csillag, lufi, csákó, torta, 
ajándék, húsvéti tojás, húsvéti kölni, barka, Télapó, mikulás-csomag, csizma, 
szán) 

• az ünnepeken ismerkedjen meg az adott esemény legjellemzőbb szokásait 
(díszítés, terítés, faállítás, tojásfestés, locsolkodás, barkadíszítés, tortavágás, 
ajándékozás) 

• személyre szabott segítséggel kitűzött viselkedési szempontokat tartásának 
gyakorlása 

• ismerjen meg ünnepekhez tartozó kommunikációs kifejezéseket (pl. Boldog 
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karácsonyt/születésnapot) 

• ismerjen meg ünnepekhez tartozó szociális rutinokat (pl. koccintás, gratuláció, 
köszöntés, puszi fogadása ajándékozás, ajándék elfogadása) 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

ünnepnap, szimbólumok, szokások, keresztény ünnep, születésnap, 
ünnepelt, köszöntés 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Részt vesz különböző ünnepeken egyénileg meghatározott ideig és 
tevékenységben. Személyre szabott segítséggel követi az ünnep menetét, a 
számára kijelölt viselkedési szabályokat, tevékenységeket. Személyre 
szabott előrejelzés mellett elfogadja az ünnep miatti környezeti 
változásokat. 

 
 
Évfolyam: 3. 

Tematikai egység / 
             / Fejlesztési cél 

1. Kommunikáció- nyelv- és beszédfejlesztés, anyanyelv Órakeret:  

Előzetes tudás Artikulációs mozgások akaratlagos utánzása. Rövid ideig részt vesz 
meghallgatást igénylő tevékenységekben. Szóban, vagy bármely AAK-s 
eszközzel megért és teljesít ismert helyzetben néhány tanult, egyszerű, 
egylépéses instrukciót. Megnevez ismert tárgyakat, személyt, cselekvést, 
kommunikációs helyzetben. Aktív szókincse minimum 15 szó (bármely 
szimbólummal). 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Konvencionális kommunikációs jelzések kialakítása. Figyelem fenntartása a 
kommunikációs helyzetekben. Nonverbális és szimbolikus kommunikáció 
funkcionális használata, kommunikációs partner figyelmének felhívása. 
Részvétel a tanórai és tanórán kívüli kommunikációban. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• alapvető kooperációs képesség kialakítása: testi /szemkontaktus létesítése, 
megtartása rövid ideig kommunikációs helyzetben 

• expresszív és receptív szimbolikus kommunikáció megerősítése 

• figyelem fenntartása, koncentrálása kommunikációs helyzetekben 

• a kommunikáció tárgyára irányított közös figyelem fenntartása egyéni 
helyzetben 

•  a figyelem irányának követése felmutatásra/ rámutatásra kétszemélyes 
kommunikációs helyzetekben 

• rámutatás gesztusának követése háromszögben, érintő mutatással 

• a kommunikációs partner figyelmének felhívása viselkedéssel, mozgással, 
érintéssel 

• részvétel meghallgatást igénylő tevékenységben (mese, vers, zene) 

• különböző kommunikációs funkciók használata tanult helyzetekben (kérés, 
segítségkérés, elutasítás, válaszadás, élménymegosztás) szóban, vagy bármely 
AAK-s eszközzel 

• élménymegosztás: kedvelt tárgyak, tevékenységek, személyek megnevezése 
élethelyzetekben és fotókon kommunikációs helyzetekben személyre szabott 
segítséggel, szóban, vagy bármely AAK-s eszközzel 

• szociális rutin: tanult helyzetben segítséggel jelezze, hogy „kérem” 
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• választás gyakorlása 2 tárgy/tevékenység közt 

• „még/elég” jelzés megerősítése 

• természetes gesztusok jelentésének megértése, és használatuk segítséggel, 
kommunikációs céllal 

• egylépéses alapvető instrukciók megértése  

• a jövő és a múlt idő: élethelyzetekhez kapcsolódó, időhatározóval bővített 
mondat megértése  

• téri viszonyszavakkal kifejezett téri relációk megértése és kifejezése 

• az egyes számú személyes névmások megértése 

• a tananyagok lexikájának ismerete 

• az ismert lexika főfogalom alá rendezése 

• "ki ez?", "mi ez?", "mit csinál?" „hol?”, „Milyen?” kérdésekre ismert 
helyzetekben egyszerű válasz  

• a felszólító mód használata segítségkérésnél 

• kéréskor a többes szám használata, egyszerű mondatot alkotása  

• számnevek használata tanulási és kommunikációs helyzetekben 

• analóg elemi mondatalkotás tanulási és kommunikációs helyzetekben (ige, 
főnév, melléknév használatával)  

• beszédgyakorlatok 
Ismeretek 

• kommunikációs funkciók: kérés, elutasítás, válaszadás, szociális rutin, 
figyelemfelhívás, élménymegosztás,  

• kommunikációs formák: mozgás, tárgy, gesztus, piktogram, beszéd 

• szimbolikus kommunikáció 

• kommunikatív alapszókincs bővítése (receptív, expresszív) 

• természetes gesztusjelek értése és használata 

• kérdés-válasz interakciók 

• instrukciók megértése, követése  

• szófajok: főnevek, igék, melléknevek, határozószók, kérdőszók 

• ragozás 

• igeidők 

• analóg elemi mondatalkotás (főnév/ige/melléknév kombináció)  

• egyszerű képolvasás, sorrendezés, kategorizáció 

• a kommunikációs célú echolália megerősítése  

• hangejtés – ajakhangok +magánhangzók  
Tevékenység 

• A gyermek bevonása kellemes, kommunikációt igénylő szituációkba, mellyel 
magyarázható, gyakorolható a kommunikáció alapvető funkciója, ereje, 
hatalma  

• bármely szimbolikus kommunikációs forma (tárgy, gesztus, piktogram, 
beszéd) használata, megerősítése személyre szabott segítséggel  

• a kommunikációs partner figyelmének felhívásának szociálisan adekvát 
formáinak bátorítása (viselkedéssel, mozgással,)  

• 2 tárgy/tevékenység közti választás gyakori felajánlása, viselkedéses jelek 
megerősítése 

• „még/elég” jelzés megerősítése 

• elemi szükségletek és egyszerű kívánságok kifejezése, elutasítás, szociális 
rutinok, gyakorlása szóban, vagy bármely AAK-s eszközzel 

• élménymegosztás bátorítása személyre szabott segítséggel (pl. én-könyv, 
személyes napló, fotók) 
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• szociális rutin: elkérés gyakorlása 

• alapvető információkérést kifejező egész-kérdések megfogalmazásának 
gyakorlása szóban, vagy bármely AAK-s eszközzel élethelyzetekbe 

• gyakorlás: megnevezett tárgyat, cselekvést, történést ábrázoló piktogramot 
kiválasztani: megfogni, átadni, rámutatni 

• természetes gesztusok gyakorlása (pl. igen, nem, kérem, gyere, állj fel, ülj le) 
és használatuknak bátorítása (pl. gyere, kérem) 

• a jövő idő: élethelyzetekhez kapcsolódó, időhatározóval bővített mondat 
megértésének segítése személyre szabott segítséggel (pl. napirend, személyes 
napló) 

• a múlt idő: élethelyzetekhez kapcsolódó, időhatározóval bővített mondat 
megértésének segítése személyre szabott segítséggel (pl. napirend, személyes 
napló) 

• a „ki ez?”, „mi ez?”, „mit csinál?” „hol?”, „mikor?”  kérdésekre válaszadás 
gyakorlása kommunikációs és tanulási szituációkban szóban, vagy bármely 
AAK-s eszközzel 

• „milyen?” kérdésre a tárgyak látható tulajdonságaira vonatkozó melléknevek 
használatának gyakorlása tanulási és kommunikációs helyzetekben, szóban, 
vagy bármely AAK-s eszközzel 

• „mennyi?”  kérdésre válaszadás gyakorlása határozatlan számnevekkel 
tanulási és kommunikációs helyzetekben, szóban, vagy bármely AAK-s 
eszközzel 

• téri viszonyszavakkal kifejezett téri relációk megértése és kifejezésének 
gyakorlása 

• tárgyak, személyek, tevékenységek, cselekvések, minőség/tulajdonság, 
mennyiség fogalmainak gyakorlása kommunikációs és tanulási szituációkban, 
szóban (utánmondással) vagy bármely AAK-s eszközzel 

• igeragozás, igeidők gyakorlása kommunikációs és tanulási szituációkban, 
személyre szabott segítséggel 

• kéréskor a többes szám használata, egyszerű mondatot alkotása személyre 
szabott segítséggel (állítmány+ tárgy)  

• analóg elemi mondatalkotás gyakorlása tanulási és kommunikációs 
helyzetekben (ige, főnév, melléknév használatával) szóban, vagy bármely 
AAK-s eszközzel 

• gyakorlatok képekkel, képsorokkal: sorrendezés (idő, cselekvés), szókincs, 
nyelvi megértés, mondatalkotás, szimbolikus gondolkodás, képolvasás, 
főfogalom alá rendezés, kategorizáció 

• az olvasás haladási irányának követése képolvasáskor 

• légző-, szívó-, fújó rágógyakorlatok, fújás hangadással; önellenőrzés tükör 
előtt 

• növekvő szótagszámmal ciklizálás 

• alap zönge próbálgatása: érzékelése háton, arcon, gégén 

• hangadásra késztető játékos utánzógyakorlatok, ciklizálás 

• a kommunikációs célú echolália megerősítése üzenetként való elfogadással, 
reakcióval 

• beszélő gyermekeknél: beszédgyakorlatok 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

alapszókincs (receptív, expresszív); választás; figyelemfelhívás; a 
kommunikáció alapvető funkciója, élménymegosztás, információkérés; 
szimbolikus kommunikáció; főnév, ige, melléknév; AAK; határozószók, 
kérdőszók, ragozás, igeidők, analóg elemi mondatalkotás; vokalizáció 
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A fejlesztés várt 
eredményei  

Figyelme röviden fenntartható kommunikációs helyzetekben. A figyelem 
irányát követi felmutatásra/rámutatásra kommunikációs helyzetekben. A 
rámutatás gesztusát követi háromszögben, érintő mutatással. Képes a 
kommunikációs partner figyelmének adekvát felhívására viselkedéssel, 
mozgással, érintéssel; segítséggel. Megért néhány természetes gesztust, 
követi az instrukciót.  
Szóban, vagy bármely AAK-s eszközzel: 

• két tárgy/tevékenység közt képes választani 

• tanult helyzetben egy-egy szóval megnevez ismert tárgyakat, 
személyt, cselekvést, mennyiséget, tulajdonságot 

• tanult helyzetben jelzi, hogy „kérem” 

• kéréskor, segítség kérésekor használja, a többes számot, a 
felszólító módot,  

• személyre szabott segítséggel képes egyszerű élménymegosztásra 
Aktív szókincse minimum 25 szó (beszéddel, vagy bármely szimbólummal) 

 
 
Évfolyam: 3. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

2. Társadalmi érintkezési formák Órakeret:  

Előzetes tudás Képes segítséget elfogadni, részt venni egyéni és csoportos 
foglalkozásokon, a tanult instrukciókat megérteni és teljesíteni, egyszerű 
mozgásokat, tevékenységeket utánozni. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

A megismert, alapvető viselkedési szokások alkalmazása iskolai és otthoni 
környezetben. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 
• utánzás fejlesztése. 

• egyszerű csere megértése 
• sorra kerülés szabályának megértése 
• megnevezni családtagjait az általa használt kommunikációs forma 

alkalmazásával 

• a ki ő? „hol?” „mit csinál?” kérdéseket érteni, megválaszolni a tanuló által 
használt kommunikációs forma alkalmazásával 

• kétszemélyes, ismerős és új tevékenységekben részt venni 
• párhuzamosan játszani/tevékenykedni másik gyermek mellett saját/ közös 

játékokkal 

• csoporthelyzetben feladatot megérteni és együttműködni a végrehajtásban 
• részt venni együttes tevékenységben 

Ismeretek 

• két, vagy több mozdulat utánzása ismert és új kontextusban 

• új cselekvések utánzása 
• verbális utánzás 
• egyszerű közlések gyakorlása 
• mozdulatok, gesztusok értelmezése, utánzása 
• 4 alapérzelem 

 
játékra 
nevelés 
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• otthoni és az iskolai helyes viselkedési szokások 

• szülők neve, testvérek, nagyszülők neve 
• társak, nevelők neve 

Tevékenység 

• mozgásos/verbális utánzás gyakorlása 
• cselekvések utánzása ismert és új kontextusban 
• adott érzelem megkülönböztetése jelentős különbség esetén (szomorú-

vidám, mérges, nyugodt stb.) 

• megfelelő – nem megfelelő viselkedések megkülönböztetése a helyzetnek 
megfelelően 

• élő szituációban apa, anya megszólítása, névvel azonosítása 
• fényképen anya, apa megmutatása 

• ki ő? mit csinál? hol van? kérdésre válaszol 

• visszautasítás gyakorlása 
• segítségkérés gyakorlása 
• csoporthelyzetben a szabályok betartása, részvétel a tevékenységekben 
• a köszönés gyakorlása 

• sorra kerülés kivárása csoporthelyzetben 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

vidám, szomorú, mérges, nyugodt, kérem, elromlott, hibás, segítség, 
szabadidő, szabály, csend,barát, vendég, ismerős-ismeretlen 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Ismert helyzetben és személyekkel képes a tanult szabályok mentén részt 
venni csoporthelyzetben. 

 
 
Évfolyam: 3. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

3. Testünk és személyes teendők Órakeret:  

Előzetes tudás Utánzással, vagy utasításra rámutat fejére, hasára, végtagjaira, szemére, 
orrára, szájára. Képes együttműködésre az öltözködés során, személyre 
szabott segítséggel követi az öltözködés sorrendjét. Tudja megmosni és 
megtörölni a kezét és arcát felnőtt segítségével. Használja a WC-t. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

A végtagok részeinek megfigyelése. Önállóbb vetkőzés, öltözés. Terítés a 
csoportnak. Tisztálkodás közben, a folyamatok meghatározott részeinek 
önálló végzése. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• saját test megtapasztalása, megfigyelése: érzékszervek, a végtagok részei 

• önállóbb vetkőzés, öltözés: a ruhadarabok fel és levétele sorban 

• terítés a csoportnak 

• együttműködés kézmosás, kéztörlés, arcmosás, arctörlés, fogmosás közben, a 
folyamatok részeinek önálló végzése 

Ismeretek 

• érzékszervek, a végtagok részei 

• öltözködési, vetkőzési sorrend 

• terítés, elpakolás 

 
életvitel és 
gyakorlat 
 
 
játékra 
nevelés 
 
 
mozgásneve-



42 
 

• kéz-és arcmosás, fogmosás 
Tevékenység 

• testét tükörben szemlélve utánzással, vagy utasításra mutasson rá a végtagok 
részeire 

• az öltözködés, vetkőzés sorrendjének tanulása személyre szabott segítséggel 
(pl. tárgyas folyamatsor, folyamatábra) 

• kéz - és arcmosás, fogmosás gyakorlása; a folyamatok részeinek önálló 
végzése személyre szabott segítséggel (pl. tárgyas folyamatsor, folyamatábra) 

• szükséglet jelzése szóban, vagy bármely AAK-s eszközzel, a WC-használat 
folyamatának gyakorlása: vetkőzés, öltözés, WC lehúzása, kézmosás 

• a teljes étkezési időben az asztalnál maradás gyakorlása személyre szabott 
segítséggel (pl. viselkedési szempont) 

• terítés gyakorlása csoportnak személyre szabott segítséggel 

lés 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

 kéz, kar, ujj, comb, lábfej, csukló, boka, öltözködés, vetkőzés, szappan, 
szappantartó, víz, vízcsap, hideg víz, meleg víz, törölköző, mosdó, WC papír, 
fogkefe, fogkrém, evőeszközök, ételek, italok nevei; tányér, kanál, villa, 
pohár, szalvéta 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Személyre szabott segítséggel képes a csoportnak teríteni reggelihez, 
tízóraihoz vagy uzsonnához. Személyre szabott segítséggel követi az 
öltözés, vetkőzés sorrendjét; tisztálkodásnál a folyamatok bizonyos részeit 
önálló végzi. 

 
 
Évfolyam: 3. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

4. Tájékozódás térben Órakeret:  

Előzetes tudás Képes felismerni a mindennapi környezetében előforduló személyeket, 
tárgyakat és azokat a megfelelő térhez rendelni. Napirendjén jelzett ismert 
terekben önállóan tájékozódik.  

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Téri tájékozódás függőleges és vízszintes, előre és hátra irányban. Új 
helyszínek bevezetése iskolán belül, önálló tájékozódás napirenddel. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

•  hol? hova? kérdéseket megérteni 
• rendet tenni maga körül tevékenységei végén 
• biztonsággal lépni az iskola különböző helyiségeibe 

• új helyszínek elfogadása 
• új tevékenységek és színhelyek összekapcsolása 
• ismerni a játékok, eszközök helyét 

Ismeretek 

• tárgy megnevezése téri helyzetben, tárgykeresés 

• helyhatározószók gyakorlása folyamatosan 
• iskola – otthon 
•  udvar, játszótér, sportpálya 
• alaposabb tájékozódás a terem tárgyai, tartozékai terén 

 
mozgás 
nevelés  
 
számolás, 
mérés 

 
olvasás, írás 
 
játékra 
nevelés 
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• a „hol van?” és a „hova való?” megértése 

• háló, nappali, konyha, gyerekszobák, fürdő, kamra 
• mit hol találunk, mit csinálunk vele, milyen tulajdonságai vannak? 
• az iskola környéke 
• közlekedési eszközök ismeretének bővítése 
• közlekedési és utazási szabályok betartása 

Tevékenység 

• tájékozódás egyéni napirend segítségével ismert és új helyszíneken 
• ismert használati tárgy helyének megkeresése 

• helyhatározó szót tartalmazó utasítások végrehajtása. mozgás megadott 
irányba 

• sporteszközök, játszótéri elemek alaposabb megfigyelése, helyes, 
balesetmentes használatuk 

• a helyiségek berendezési tárgyainak összeválogatása, és a megfelelő 
elhelyezése 

• a konyhai eszközök szortírozása és megfelelő helyre elpakolása 
• utcai séta alkalmával spontán megfigyelés 

• az utca megfigyeltetése-mi van az utcán? hol van? 
• közlekedési eszközök színeinek, méreteinek megfigyelése - összehasonlítása 
• az iskolába jutás során igénybe vett járművek megnevezése 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

világos, sötét, villanykapcsoló, helyiségek, eszközök, főzőeszközök, 
evőeszközök, takarítás, pihenés, éjszaka, ágyazás, érkezés, indulás, bejárat, 
kijárat, helyre tesz, rend, rendetlenség 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Képes tájékozódni az intézmény területén. Képes a közvetlen 
környezetében található tárgyakat, eszközöket helyükre tenni. Elfogadja, 
hogy az egyes terekben különböző személyek, tárgyak lehetnek, ill. a 
megszokottól eltérő események történhetnek.  

 
 
Évfolyam: 3. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

5. Tájékozódás időben Órakeret:  

Előzetes tudás Egyéni napirendjének követése, a napirendi változások elfogadása, a 
várakozás és önálló tevékenységváltás megalapozása. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Az időbeliség és a kapcsolódó cselekvések összekötése. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• ismerni a munkanap, pihenőnap fogalmát, a napszakok és szokásos 
tevékenységek nevét 

• ismerni az évszakok jellemző jegyeit, felsorolni, megnevezni azokat 
• felismerni képekről az évszakokat, a jellemző képeket kiválasztani, 

összerendezni 

• felsorolni a hét napjait 

 
játékra 
nevelés 
 
számolás, 
mérés 
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• érdeklődni, tájékozódni, segítséggel naptáron is 

• érteni a ma, tegnap, holnap fogalmát 
• tudja elhelyezni a napszakokat illetően a különböző cselekvéseket, 

történéseket 
Ismeretek 

• időfogalmak bővítése 
• napok, napszakok. a hét napjai. hétvégi napok 
• a hét napjainak jelölése, az aktuális nap megjelölése, megnevezése 
• tegnap, ma, holnap fogalmának kialakítása 
• reggel- dél – délután – este a kapcsolódó rutinszerű tevékenységekkel 

• évszakok, időjárási jelenségek megnevezése segítséggel 
• a négy évszak neve, jellemzése, képről történő azonosítása 
• évszakok változásainak megfigyelése 

Tevékenység 

• napi rendszerességgel az aktuális nap bejelölése naptárba, vagy egyéb helyre, 
a tegnap …volt, holnap…lesz kifejezések használata segítséggel 

• napszakok jelölése, megnevezése, képválogatás, cselekvések napszakhoz 
rendelése, (éjjel, nappal, reggel, délelőtt, délben, délután, este) napszakokhoz 
kapcsolódó étkezések 

• a napszakok és a napszakokhoz kapcsolódó események egymáshoz rendelése. 
• séták, és udvari játék alkalmával az időjárással kapcsolatos ismeretek 

gyűjtése, megfigyelések 

• képek, fotók gyűjtése, sorba rendezése saját tevékenységekről, vele történt 
eseményekről 

• a hét napjait felsorolja, saját életének eseményeit hozzárendeli 

• a hétvégi napok kiemelése, jelölése 
• heti program összeállítása 

• képről a saját heti elfoglaltságát mutatja, elmondja 
• évszakok jellemzőinek megfigyelése (a tanév során folyamatosan 

megfigyelések végzése), képekről felismeri, megnevezi; téli - nyári sportokat 
megnevez 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

napok neve, napszakok megnevezése, napszakokhoz kötött étkezések 
megnevezése, évszakok, időjárás,- tél, -tavasz, -nyár, -ősz,- hideg, -meleg,- 
sportok,- napsütés, -szél, - szeles, - viharos,- hófehér,- jég, fürdőzés, 
napozás, síelés, szánkózás, havazás, dér, jég, tegnap, ma, holnap, elmúlt, 
lesz, munkanap, hétvége, pihenőnap, program, nap 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Képes a napszakokat és az étkezéseket megnevezni, az idő múlását 
napirendjével követni, ismerni a munkanap, pihenőnap fogalmát. 

 
 
Évfolyam: 3. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

6. Élőlények Órakeret:  

Előzetes tudás Képes egyszerre egy adott szempont szerint egyszerű válogatásokat, 
csoportosításokat végezni. Az általa fogyasztott gyümölcsök ehető és nem 
ehető részeit elkülöníti. Fényképen megmutatja magát és szűkebb 
családjának tagjait (apa, anya, testvérek) személyre szabott segítséggel. 
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Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Irányított megfigyeléseket a közvetlen környezetében élő növényekről, 
állatokról. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• a környezetében található állatok mozgásának megfigyelése 

• a környezetében található állatok hangjának megfigyelése 

• a közvetlen környezetében élő növényeknek: fák, bokrok, virágos növények 
főfogalom alá sorolása 

• irányított megfigyelések végezése a környezetében élő növényekről  

• adott szempont szerint összehasonlítások, csoportosítások 

• egy növényt adott szempont alapján megfigyelni, egy másik növénnyel 
összehasonlítani.  

• viselkedési szabályok a növényekkel és az állatokkal kapcsolatban. 

• a növények változásának megfigyelése az egyes évszakokban, és a változással 
kapcsolatos kifejezések megismerése  

• fényképen ismerős személyek felismerése, megmutatása, megnevezése 
Ismeretek 

• növény, fák, bokrok, virágos növények 

• állat, mozgás, hang 

• személy 

• fotók: család, ismerősök, tanárok, csoporttársak 

• megfigyelés, csoportosítás 

• viselkedés 
Tevékenység 

• ismerkedés a környezetében található állatok mozgásával (járás, mászás, 
ugrás, repülés), hangjával tanulmányi sétán, kisfilmen, fotókon; irányított 
megfigyelés személyre szabott segítséggel 

• ismerkedés a környezetében található növények főbb fajaival tanulmányi 
sétán, kisfilmen, fotókon; irányított megfigyelés személyre szabott segítséggel 

• csoportosítás főfogalmak szerint „növények, állatok, emberek” témakörben 
személyre szabott segítséggel 

• ismerkedés a növények, az általa fogyasztott gyümölcsök, zöldségek 
megtapasztalható tulajdonságaival (pl. szín, illat, forma, íz), a kategóriákhoz 
tartozó fogalmak differenciálásának gyakorlása 

• viselkedési szabályok betartásának gyakorlása a növényekkel és az állatokkal 
kapcsolatban 

• a növények változásának megfigyelése az egyes évszakokban, és a változással 
kapcsolatos kifejezések megismerése: lehull, virágzik,; személyre szabott 
segítséggel 

• családi fotók/személyes napló/én-könyv nézegetésekor fényképen szűkebb 
családtagjainak, és más rokonoknak, közeli ismerősök felismerésének és 
megnevezésének gyakorlása (pl. nagyszülők, tanárok, csoporttársak) 

 
ábrázolás, 
alakítás 
 
 
ének, zene 
 
 
játékra 
nevelés 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

növények, állatok, emberek; mozgás, járás, mászás, ugrás, repülés; hang; 
szín, illat, forma, íz; változás, lehull, virágzik, nagyszülők, tanárok, 
csoporttársak 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Kérésre megmutatja fényképen a fejlesztési tervében megjelölt személyek 
közül a tanár által megnevezetteket. Képes segítséggel egyszerű irányított 
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megfigyeléseket végezni a közvetlen környezetében élő növényekről, 
Megnevez a növények, az általa fogyasztott gyümölcsök, zöldségek 
megtapasztalható tulajdonságaiból néhányat (pl. szín, illat, forma, íz) 
szóban, vagy bármely AAK-s eszközzel. Betartja a számára kijelölt 
viselkedési szabályokat a növényekkel kapcsolatban. 

 
 
Évfolyam: 3. 

Tematikai egység / 

               / Fejlesztési cél 

7. Előkészület a felnőtt életre Órakeret:  

Előzetes tudás Ismert, rövid szabadidős és feladathelyzetben követi a kulcsingereket 

(munkarend, munkaszervezés), saját eszközeit használja. 

Tantárgyi fejlesztési 

célok 

Biztonságos eligazodás az iskolai tevékenységekben. Ismert és 

megnevezett belső állapotok, érzelmek körének bővítése. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Fejlesztési feladat 

• önállóság ismert tevékenységekben  

• rendrakás (játékok, saját tárgyak) 

• tevékenységek végig vitele az elejétől a végéig 

• tevékenység megszakítás elfogadása, hogy áttérjen a következő 

tevékenységre 

• választás (tevékenységen belül) 

• tevékenység váltás 

• énkép, önismeret fejlesztése 

• alapvető érzelmek megértése/kifejezése: boldog/szomorú, fél/szorong 

Ismeretek 

szabadidő-feladat 

• önállóság megszokott tevékenységekben 

•  saját tárgyak, eszközök felismerése 

• tevékenységváltás egyéni napirend, munkarend segítségével 

énkép-önismeret 

• saját név és becenév 

• külső tulajdonságai 

alapvető érzelmek 

• öröm-bánat –félelem elkülönítése nagy különbség esetén 

Tevékenység 

tevékenységszervezés 

• önálló, vizuálisan szervezett tevékenységek körének bővítése, gyakorlása 

• önálló és csoportos, vizuálisan szervezett strukturált tanulási feladat 

gyakorlása 

énkép-önismeret 

 

játékra 

nevelés 
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• különböző kontextusokban a saját nevére való figyelem gyakorlása 

• külső tulajdonságainak felismerése, megnevezése 

alapvető érzelmek 

• alapvető érzelmek megnevezése, elkülönítése élethelyzetekben és élethű 

fotókon 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

énkép, önismeret, saját név; saját készlet; önállóság, tevékenységváltás, 

egyéni munkarend, munkaszervezés, alapvető érzelmek, külső 

tulajdonságok 

A fejlesztés várt 

eredményei  

Biztonságosan eligazodik iskolai tevékenységekben. Ismeri a legfontosabb 

személyes adatait. 

 
 
Évfolyam: 3. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

9. Ünnepek Órakeret:  

Előzetes tudás Részt vesz különböző ünnepeken egyénileg meghatározott ideig és 
tevékenységben. Személyre szabott segítséggel követi az ünnep menetét, a 
számára kijelölt viselkedési szabályokat, tevékenységeket. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Biztonsággal ismerje fel az ünnep napirendi jelét. Vegyen részt az ünnepi 
készülődésben. Valamennyire értse meg az ünnepekhez kapcsolódó 
szimbólumokat, tevékenységeket, szokásokat. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• vegyen részt az ünnepekre való készülődésben 

• ismerje fel képekről önmagát az ünnepen 

• vegyen részt a csoport ünnepein 

• vegyen részt az iskolai keresztény ünnepeken  

• vegyen részt a hagyományos ünnepeken 

• vegyen részt az iskolai nemzeti ünnepeken 

• ismerkedjen az ünnepekhez tartozó kifejezéseket, szociális rutinokat 

• ismerkedjen meg az ünnepek szimbólumaival 

• ismerkedjen meg az ünnepek szokásaival 

• ismerje fel és nevezze meg képekről önmagát az ünnepen 

• kövesse az ünnepekhez tartozó kifejezések, szociális rutinokat 

• ismerje fel az ünnepek szimbólumait 

• ismerje fel az ünnepek szokásait 

• ismerje fel, idézze fel az ünnepek hagyományait 
Ismeretek 

• keresztény ünnepek 

• hagyományos ünnepek 

• családi ünnepek 

• személyes ünnepek 

• nemzeti ünnepek 

• viselkedés az ünnepeken  

 
mozgásneve-
lés  
 
játékra 
nevelés 
 
ábrázolás 
 
ének, zene 
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• ünnepi szokások 

• ünnepi szimbólumok  

• ünnepekhez tartozó hagyományok 
Tevékenység 

• az ünnepek jelzésére kialakított napirendi jel általánosítása rutinszerű, értő 
használata, az ünnep dátumának előre jelzése személyre szabott segítséggel 
(pl. hetirend, naptár) 

• napirendje személyre szabott segítséggel (pl. naptár) az ünnepek 
időpontjának, az ünnepi készülődés időszakának előre jelzésének gyakorlása  

• önálló és csoportos feladatban vegyen részt az ünnepekre való készülődésben 
(pl. dekoráció közös készítése, rövid mozgásos, vagy zenés műsorban való 
részvétel) 

• vegyen részt a nemzeti ünnepeken: március 15, október 23.  

• személyre szabott segítséggel (pl. én-könyv, napló, fotóalbum, számítógépes 
vetített fotók) nézegessen ünnepségeken készített képeket, képeken ismerje 
fel magát 

• figyelje meg a születésnap/névnap menetét, a szokásos viselkedéseket, 
tevékenységeket; kövesse személyre szabott segítséggel (pl. folyamatábra): 
születésnapi díszítés (lufi, csákó), köszöntés, koccintás 

• figyelje meg az keresztény ünnepeken: karácsony, húsvét menetét, a szokásos 
viselkedéseket, tevékenységeket; kövesse személyre szabott segítséggel (pl. 
folyamatábra): faállítás, karácsonyi ebéd, szaloncukor, ajándékozás, 
karácsonyi asztal (terítés, ünnepi terítő, szalvéta, adventi koszorú), 
ajándékbontás, karácsonyi zene/dalok; húsvéti tojás, barkadíszítés 

• kövesse személyre szabott segítséggel (pl. folyamatábra) a mikulást, 
farsangot; figyelje meg az ünnep menetét, a szokásos viselkedéseket, 
tevékenységeket: télapó, mikulás-csomag elfogadása, farsangi jelmez, fánk, 
zene, tánc 

• vegyen részt az iskola szervezésében is családi ünnepeken: anyák napja, 
gyermeknap 

• az ünnepeken ismerje fel az adott esemény szimbólumait, jelképeit (pl. 
karácsonyfa, szaloncukor, angyalka, csillag,; lufi, csákó, torta,  ajándék, húsvéti 
tojás, húsvéti kölni, barka Télapó, mikulás-csomag, csizma, szán) 

• az ünnepeken ismerkedjen meg az adott esemény szokásait (díszítés, terítés, , 
faállítás, tojásfestés, locsolkodás, barkadíszítés, tortavágás, ajándékozás) 

• személyre szabott segítséggel kitűzött viselkedési szempontokat tartásának 
gyakorlása, az ünnepnek megfelelő öltözködés gyakorlása 

• személyre szabott segítséggel értsen meg az ünnepekhez tartozó 
kommunikációs kifejezéseket (pl. Boldog karácsonyt/születésnapot) 

• személyre szabott segítséggel kövessen ünnepekhez tartozó szociális 
rutinokat (pl. koccintás, gratuláció, köszöntés, puszi fogadása ajándékozás, 
ajándék elfogadása) 

• az ünnepek hagyományainak, tevékenységeinek, szokások felismerésének, 
gyakorlása 

• közös dekoráció készítése segítséggel 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

ünnepnap, szimbólumok, szokások, hagyományok, keresztény ünnep, 
nemzeti ünnep, születésnap, névnap, köszöntés 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Felismeri az ünnep napirendi jelét. Segítséggel részt vesz az ünnepi 
készülődésben. Az ünnepeken személyre szabott segítséggel megért hozzá 
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kapcsolódó szimbólumokat, tevékenységeket, szokásokat.  

 
 
Évfolyam: 4. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

1. Kommunikáció- nyelv- és beszédfejlesztés, anyanyelv Órakeret:  

Előzetes tudás Figyelme röviden fenntartható egyéni kommunikációs helyzetekben. A 
figyelem irányát követi felmutatásra/rámutatásra kommunikációs 
helyzetekben. A rámutatás gesztusát követi háromszögben, érintő 
mutatással. Képes segítséggel a kommunikációs partner figyelmének 
adekvát felhívására viselkedéssel, mozgással, érintéssel. Megért néhány 
természetes gesztust, követi az instrukciót.  Szóban, vagy bármely AAK-s 
eszközzel kéréskor, segítség kérésekor használja a felszólító módot, 
egyszerű mondatot alkot személyre szabott segítséggel. Személyre szabott 
segítséggel képes egyszerű élménymegosztásra.  
Aktív szókincse minimum 25 szó (bármely szimbólummal) 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Figyelem fenntartása a kiscsoportos kommunikációs helyzetekben. 
Szimbolikus kommunikatív jelzések megerősítése. Az üzenetek gazdagítása 
főnevek, igék, melléknevek mind rugalmasabb, komplexebb használatával. 
Részvétel a tanórai és tanórán kívüli kommunikációban. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• alapvető kooperációs képesség kialakítása: testi /szemkontaktus létesítése, 
megtartása egyéni és kiscsoportos kommunikációs helyzetekben 

• figyelem fenntartása, koncentrálása egyéni és kiscsoportos kommunikációs 
helyzetekben 

• a kommunikáció tárgyára irányított közös figyelem fenntartása egyéni és 
kiscsoportos helyzetben 

• expresszív és receptív szimbolikus kommunikáció megerősítése 

• a figyelem irányának követése felmutatásra/ rámutatásra/ tekintetirányra/ 
megnevezésre (szóban, vagy AAK-s eszközzel) kétszemélyes kommunikációs 
helyzetekben 

• részvétel meghallgatást igénylő tevékenységben (mese, vers, zene) 

• a kommunikációs partner figyelmének felhívása szóban, vokalizációval, vagy 
bármely AAK-s eszközzel   

• különböző kommunikációs funkciók használata tanult helyzetekben (kérés, 
segítségkérés, elutasítás, válaszadás, élménymegosztás, információkérés) 
szóban, vagy bármely AAK-s eszközzel 

• élménymegosztás: kedvelt tárgyak, tevékenységek, személyek megnevezése 
élethelyzetekben és fotókon kommunikációs helyzetekben személyre szabott 
segítséggel, szóban, vagy bármely AAK-s eszközzel 

•  információkérés: egyszerű kérdésfeltevés élethelyzetekben (egész mondat 
panelként használva) szóban, vagy AAK-s eszközzel  

• szociális rutin: tanult helyzetben segítséggel jelezze, hogy kérem/köszönöm 
szóban, vagy bármely AAK-s eszközzel 

• rámutatás gesztusának követése háromszögben, távolra mutatással is 

• természetes instrumentális gesztusok jelentésének megértése, és használatuk 

 
 
 
olvasás, írás 
 
mozgás-
nevelés  
 
ének, zene 
 
játékra 
nevelés 
 
számolás, 
mérés 
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modellálás után kommunikációs céllal 

• egylépéses alapvető instrukciók megértése személyre szabott segítséggel 

• a jövő idő: élethelyzetekhez kapcsolódó, időhatározóval bővített mondat 
megértése személyre szabott segítséggel (pl. napirend, hetirend, naptár, 
személyes napló) 

• a múlt idő: élethelyzetekhez kapcsolódó, időhatározóval bővített mondat 
megértése személyre szabott segítséggel (pl. napirend, hetirend, naptár, 
személyes napló) 

• névutóval kifejezett téri relációk megértése és kifejezése a birtokos 
személyjellel ellátott egyes számú főnév megértése 

• melléknevek fokozásának megértése 

• a felszólító mód használata segítségkérésnél 

• kéréskor a tárgyas szerkezet, a többes szám használata, egyszerű mondatot 
alkotása  

• kéréskor felsorolás használata 

• a tanult határozatlan számnevek és tőszámnevek használata tanulási és 
kommunikációs helyzetekben 

• "ki ez?", "mi ez?", "mit csinál?" „hol?”, „Milyen?”, „Mikor?” „Mennyi?”  
kérdésekre ismert helyzetekben legalább egyszavas válasz analóg elemi 
mondatalkotás tanulási és kommunikációs helyzetekben (ige, főnév, 
melléknév használatával 

• a tananyagok lexikájának ismerete 

• az ismert lexika főfogalom alá rendezése 

• vokalizáció/utánmondás megerősítése 

• beszélő gyermekeknél beszédgyakorlatok 
Ismeretek 

• kommunikatív alapszókincs bővítése (receptív, expresszív) 

• kommunikációs funkciók: kérés, elutasítás, válaszadás, szociális rutin, 
figyelemfelhívás, élménymegosztás, információkérés 

• kommunikációs formák: mozgás, tárgy, gesztus, piktogram, beszéd 

• természetes gesztusjelek értése és használata 

• instrukciók megértése, követése  

• szimbolikus kommunikáció 

• szófajok: főnevek, igék, melléknevek, határozószók, kérdőszók 

• ragozás 

• igeidők 

• analóg elemi mondatalkotás (főnév/ige/melléknév kombináció)  

• kérdés-válasz interakciók 

• egyszerű képolvasás, sorrendezés, kategorizáció 

• a kommunikációs célú echolália megerősítése, alakítása 

• hangejtés – ajakhangok +magánhangzók, beszédfejlesztés 
Tevékenység 

• a gyermek bevonása kellemes, kommunikációt igénylő szituációkba, mellyel 
magyarázható, gyakorolható a kommunikáció alapvető funkciója, ereje, 
akaratlagosság megerősítése 

• megnevezett tárgyat, cselekvést, történést ábrázoló piktogramot kiválasztani:, 
rámutatni, ránézni, felmutatni 

• bármely szimbolikus kommunikációs forma (tárgy, gesztus, piktogram, 
beszéd) használata, megerősítése személyre szabott segítséggel 

• a kommunikációs partner figyelmének felhívásának szociálisan adekvát 
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formáinak bátorítása, szóban, vagy bármely AAK-s eszközzel   

• élménymegosztás bátorítása személyre szabott segítséggel (pl. én-könyv, 
személyes napló, fotók); saját élményű eseményképről rövid mondat alkotása 
(alany, állítmány) 

• szociális rutin: elkérés/megköszönés gyakorlása 

•  alapvető információkérést kifejező egész-kérdések megfogalmazásának 
gyakorlása szóban, vagy bármely AAK-s eszközzel élethelyzetekben 

• természetes gesztusok gyakorlása (pl. igen, nem, kérem, gyere, állj fel, ülj le, 
figyelj, nézd, add) 

• természetes instrumentális gesztusok használatának bátorítása (pl. igen, nem, 
gyere, kérem, nézd) 

• elemi szükségletek és egyszerű kívánságok kifejezése, elutasítás, szociális 
rutinok, gyakorlása szóban, vagy bármely AAK-s eszközzel 

• kéréskor a tárgyas szerkezet, felsorolás, a többes szám használata, egyszerű 
mondatot alkotása személyre szabott segítséggel (állítmány+ tárgy) 

• a „ki ez?”, „mi ez?”, „mit csinál?” „hol?”, „mikor?”  kérdésekre válaszadás 
segítséggel kommunikációs és tanulási szituációkban, szóban, vagy bármely 
AAK-s eszközzel 

• „milyen?” kérdésre a tárgyak látható tulajdonságaira vonatkozó melléknevek 
használatának gyakorlása tanulási és kommunikációs helyzetekben, szóban, 
vagy bármely AAK-s eszközzel 

• „mennyi?”  kérdésre válaszadás gyakorlása a tanult határozott 
(tő)számnevekkel, vagy határozatlan számnevekkel tanulási és 
kommunikációs helyzetekben, szóban, vagy bármely AAK-s eszközzel 

• névutóval kifejezett téri relációk megértése és kifejezésének gyakorlása; 
válaszadás a „hol?” kérdésekre tanulási és kommunikációs helyzetekben, 
viselkedéssel, szóban, vagy bármely AAK-s eszközzel 

• tárgyak, személyek, tevékenységek, cselekvések, minőség/tulajdonság, 
mennyiség fogalmainak gyakorlása kommunikációs és tanulási szituációkban, 
szóban (spontán vagy utánmondással) vagy bármely AAK-s eszközzel 

• igeragozás, igeidők gyakorlása kommunikációs és tanulási szituációkban, 
személyre szabott segítséggel 

• gyakorlatok képekkel, képsorokkal: sorrendezés (idő, cselekvés, alapvető ok-
okozat), szókincs, nyelvi megértés, mondatalkotás, szimbolikus gondolkodás, 
képolvasás, főfogalom alá rendezés, kategorizáció 

• analóg elemi mondatalkotás gyakorlása tanulási és kommunikációs 
helyzetekben (ige, főnév, melléknév használatával) szóban, vagy bármely 
AAK-s eszközzel 

• az olvasás haladási irányának követése képolvasáskor 

• ajakizom gyakorlatok, nyelvgyakorlatok fújás hangadással; önellenőrzés tükör 
előtt 

• növekvő szótagszámmal ciklizálás, vokalizáció/utánmondás megerősítése 

• a kommunikációs célú echolália megerősítése üzenetként való elfogadással, 
reakcióval, alakítása új szavak, mondatpanelek építésével kommunikációs 
helyzetekben 

• beszélő gyermekeknél: beszédgyakorlatok 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

a kommunikáció alapvető funkciója, szimbolikus kommunikáció; 
instrumentális gesztusok; alapszókincs (receptív, expresszív); vokalizáció; 
AAK; főnév, ige, melléknév; határozószók, kérdőszók; ragozás, igeidők, 
analóg mondatalkotás; figyelemfelhívás, élménymegosztás, 
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információkérés 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Figyelme fenntartható kommunikációs helyzetekben röviden kiscsoportban 
is. Tanult helyzetben használ legalább egyféle szimbolikus kommunikációs 
formát (tárgy, gesztus, piktogram, beszéd) személyre szabott segítséggel 
A figyelem irányát követi felmutatásra/ rámutatásra/ tekintetirányra/ 
megnevezésre (szóban, vagy AAK-s eszközzel) kommunikációs 
helyzetekben. A rámutatás gesztusát követi háromszögben, távolra 
mutatással. Képes a kommunikációs partner figyelmének adekvát 
felhívására vokalizációval, szóban, vagy AAK-s eszközzel, segítséggel. 
Megért, követ és használ néhány természetes instrumentális gesztust 
kommunikációs céllal. A „hol?” kérdésre tanulási és kommunikációs 
helyzetekben kereső viselkedéssel válaszol. 
Szóban, vagy bármely AAK-s eszközzel: 

• tanult helyzetben egy-egy szóval megnevez ismert tárgyakat, 
személyt, cselekvést, mennyiséget, tulajdonságot 

• tanult helyzetben jelzi, hogy „kérem”/ „köszönöm” 

• kéréskor, segítség kérésekor használja a tárgyas szerkezetet, a 
többes számot, a felszólító módot, felsorolást, egyszerű mondatot 
alkot személyre szabott segítséggel 

• a „milyen?” kérdésre használja a tanult, a tárgyak látható 
tulajdonságaira vonatkozó mellékneveket 

• válaszadásban tudja használni a tanult tőszámneveket  

• személyre szabott segítséggel képes egyszerű élménymegosztásra 

• információ kérésekor segítséggel használja a tanult kérdő 
mondatokat  

Aktív szókincse minimum 50 szó (beszéddel, vagy bármely szimbólummal) 

 
 
Évfolyam: 4. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

2. Társadalmi érintkezési formák Órakeret:  

Előzetes tudás Ismert helyzetben és személyekkel képes a tanult szabályok mentén részt 
venni csoporthelyzetben. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

A megismert, alapvető viselkedési szokások alkalmazása iskolai és otthoni 
környezetben. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• utánzás fejlesztése 
• sorra kerülés szabályának megértése új kontextusokban 
• megnevezni családtagjait az általa használt kommunikációs forma 

alkalmazásával 

• a ki ő? „hol?” „mit csinál?” kérdéseket érteni, megválaszolni a tanuló által 
használt kommunikációs forma alkalmazásával 

• szerepcserés játék egy partnerrel, előre bejósolható rutin szerint 
• osztozás játékon, eszközön 
• csoporthelyzetben feladatot megérteni és együttműködni a végrehajtásban 

 
játékra 
nevelés 
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• részt venni többféle együttes tevékenységben 
Ismeretek 

• mozdulatsor utánzása ismert és új kontextusban 
• új cselekvések utánzása 
• verbális utánzás 
• alapvető szocio-kommunikációs viselkedések (kérés, elutasítás, megszakítás, 

folytatás kérése, köszönés) 

• szerepcserés játék 
• osztozás játékokon, eszközökön 
• mozdulatok, gesztusok értelmezése, utánzása 

• érzelmek azonosítása szokásos kontextusokban (sír, mert beütötte a lábát és 
fáj) 

• otthoni és az iskolai helyes viselkedési szokások 

• közvetlen szociális környezetében lévő személyek felismerése 
Tevékenység 

• mozgásos/verbális utánzás gyakorlása 
• cselekvések utánzása ismert és új kontextusban 

• adott érzelem felismerése, megkülönböztetése jelentős különbség esetén 
(szomorú-vidám stb.) 

• megfelelő – nem megfelelő viselkedések megkülönböztetése a helyzetnek 
megfelelően 

• kedvelt tevékenység folytatásának kezdeményezése játék és tanulási 
helyzetben 

• segítségkérés gyakorlása 
• visszautasítás gyakorlása 

• köszönés gyakorlása 
• sorra kerülés kivárása csoporthelyzetben 
• élő szituációban apa, anya megszólítása, névvel azonosítása  
• fényképen anya, apa, testvérek, nagyszülők megmutatása 
• ki ő? mit csinál? hol van? kérdésre válaszadás gyakorlása 
• a távolságtartás fokozatai barát, családtag, vendég és ismeretlen esetében 
• csoporthelyzetben a szabályok betartása, részvétel a tevékenységekben 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

segítségkérés, visszautasítás, köszönés, folytatás kérése, osztozás, 
szerepcsere, személyek, cselekvések megnevezése, személyekkel való 
kapcsolat jellege, kapcsolódó viselkedési szabályok  

A fejlesztés várt 
eredményei  

Ismert helyzetben és személyekkel képes a tanult szabályok mentén részt 
venni csoporthelyzetben. Különböző mozgásokat és cselekvéseket utánoz. 

 
 
Évfolyam: 4. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

3. Testünk és személyes teendők Órakeret:  

Előzetes tudás Terítés a csoportnak reggelihez, tízóraihoz és uzsonnához. Az önkiszolgálási 
feladatok bizonyos részeinek önálló végzése. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Testrészek neveinek megértése. Személyes környezetben egyszerű 
háztartási munkák végzése.  Nagyobb fokú önállóság elérése a mindennapi 
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tevékenységekben. Nyugalomba helyezkedés. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• testrészek neveinek megértése, a test nyugalomba helyezése 

• a ruhák elejének és hátuljának megkülönböztetése; zipzár, csat, tépőzár, 
gombolások használata, cipőfűző befűzése, bekötése 

• kéz-, arc-, és fogmosás hatékonyságának növelése; körömkefe használat, 
fésülködés, orrfújás, zsebkendőhasználat, nemének megfelelő WC használat 

• kés, villa rendeltetésszerű használata, szalvétahasználat 

• saját ital (limonádé, szörp) elkészítése 

• személyes környezetben egyszerű háztartási munkák végzése  
Ismeretek 

• testrészek neve 

• öltözködés 

• étkezés 

• italkészítés 

• kéz-, arc-, és fogmosás, körömkefe használat, fésülködés, orrfújás 
Tevékenység 

• testrészek neveinek megértésének gyakorlása 

• öltözködés, vetkőzés, a ruhák elejének és hátuljának megkülönböztetésének 
gyakorlása; cipzár illesztése, felhúzása; csat kicsatolása, bekapcsolása; cipő 
befűzése, bekötése; az öltözködés, vetkőzés sorrendjének tanulása személyre 
szabott segítséggel (pl. tárgyas folyamatsor, folyamatábra) 

• kéz-, arc- és fogmosás hatékonyságának ellenőrzése jól látható 
szennyeződéseknél; a folyamatok részeinek önálló végzése személyre szabott 
segítséggel (pl. tárgyas folyamatsor, folyamatábra) 

• önálló zsebkendőhasználat 

• nemének megfelelő WC használat gyakorlása 

• puha hús felvágása, kenyér kenésének gyakorlása késsel, szalvéta rutinszerű 
használata.  

• saját ital elkészítése (limonádé, szörp), személyre szabott segítséggel 

• személyes környezetben egyszerű háztartási munkák gyakorlása 

• Ismerős, strukturált környezetben nyugodt viselkedésre bátorítása, 
megerősítése 

életvitel és 
gyakorlat 
 
játékra 
nevelés 
 
 
mozgás-
nevelés 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 
 

testrészek, öltözködés, vetkőzés, evőeszközök, ételek, italok nevei; tányér, 
kanál, villa, pohár, szalvéta; házimunkához szükséges eszközök neve, 
nyugalom, önállóság, sorrend 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Főbb testrészeket megmutatja saját testén. Elkészíti el saját italát.  Ruháit 
begombolja, a cipzárt felhúzza. Jól látható szennyeződéseknél ellenőrzi a 
kézmosás és arcmosás hatékonyságát, tisztára mossa kezét és arcát. 
Használja zsebkendőt. Ismerős, strukturált környezetben képes nyugodt 
viselkedésre. 

 
 
Évfolyam: 4. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

4. Tájékozódás térben Órakeret:  



55 
 

Előzetes tudás Képes felismerni a mindennapi környezetében előforduló személyeket, 
tárgyakat és azokat a megfelelő térhez rendelni. Napirendjén jelzett ismert 
terekben önállóan tájékozódik.  

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Téri tájékozódás függőleges és vízszintes, előre és hátra irányban. Új 
helyszínek bevezetése iskolán kívül, önálló tájékozódás napirenddel. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• hol? hova? kérdéseket megérteni 
• rendet tenni maga körül munkája befejezése után 
• biztonsággal tájékozódni az iskolán belül 
• ismerni a tevékenységek helyét, elfogadni új helyszíneket 

Ismeretek 
• tárgy megnevezése téri helyzetben, tárgykeresés 

• helyhatározószók gyakorlása folyamatosan 
• iskola – otthon 
•  udvar, játszótér, sportpálya 
• alaposabb tájékozódás a terem tárgyai, tartozékai terén 
• a „hol van?” és a „hova való?” megértése 
• a lakás további helyiségei, illetve a fő helyiségek alaposabb megfigyelése 
• háló, nappali, konyha, gyerekszobák, fürdő, kamra 

• mit hol találunk, mit csinálunk vele, milyen tulajdonságai vannak? 
• utca – közlekedés. az utcák jellemzői 
• az iskola környéke 

• gyalogos- és járműforgalom 
• jelzőlámpák, jelzőtáblák, sorompó, fénysorompó 
• közlekedési eszközök ismeretének bővítése 

• közlekedési szabályok, viselkedési normák 
• közlekedési és utazási szabályok betartása 

Tevékenység 

• ismert használati tárgy helyének megkeresése 
• helyhatározó szót tartalmazó utasítások végrehajtása. mozgás megadott 

irányba 

• sporteszközök, játszótéri elemek alaposabb megfigyelése, helyes, 
balesetmentes használatuk 

• kérésre a kívánt eszközök kiválasztása 

• a helyiségek berendezési tárgyainak összeválogatása, és a megfelelő 
elhelyezése 

• a konyhai eszközök szortírozása és megfelelő helyre elpakolása 
• utcai séta alkalmával spontán megfigyelés 

• az utca megfigyeltetése-mi van az utcán? hol van? 
• jelzőlámpák utasításának betartása. zebra használata 
•  közlekedési eszközök színeinek, méreteinek megfigyelése - összehasonlítása 
• az iskolába jutás során igénybe vett járművek megnevezése 

 
mozgás-
nevelés  
 
számolás, 
mérés 
 
olvasás, írás 
 
játékra 
nevelés 
 

Kulcsfogalmak/  függőleges, vízszintes, előre-hátra, itt-ott, világos, sötét, villanykapcsoló  
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fogalmak helyiségek, eszközök, pihenés, éjszaka, ágyazás, érkezés, indulás, bejárat, 
kijárat, helyre tesz, rend, rendetlenség 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Képes tájékozódni az intézmény területén. Képes a közvetlen 
környezetében található tárgyakat, eszközöket helyükre tenni. 

 
 
Évfolyam: 4. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

5. Tájékozódás időben Órakeret:  

Előzetes tudás Egyéni napirendjének követése, a napirendi változások elfogadása, a 
várakozás és önálló tevékenységváltás megalapozása. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Az idő fogalma és a kapcsolódó tevékenységek, események összekötése. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• ismerni a munkanap, pihenőnap fogalmát, a napszakok és étkezések 
megnevezését 

• ismerni az évszakok jellemző jegyeit, felsorolni, megnevezni. 
összehasonlításokat végezni. 

• felismerni képekről az évszakokat, a jellemző képeket kiválasztani, 
összerendezni 

• felsorolni a hét napjait, a hétvégi napokat kérdésre tudja kiválasztani 

• érdeklődni, tájékozódni, segítséggel naptáron is 

• használni a ma, tegnap, holnap fogalmát. mesélni napi élményeiről 
•  tudja elhelyezni a napszakokat illetően a különböző cselekvéseket, 

történéseket 
Ismeretek 

• időfogalmak bővítése 
• napok, napszakok; a hét napjai;  hétvégi napok 
• a hét napjainak jelölése, az aktuális nap megjelölése, megnevezése 
• napszakok összekapcsolása cselekvésekkel, napszakok sorrendje, napszakok 

és tartózkodási hely megjelölése (állandó szimbólumok, megjelölés 
használata) 

• tegnap, ma, holnap fogalmának kialakítása 
• reggel- dél – délután – este a kapcsolódó rutinszerű tevékenységekkel 

• évszakok, időjárási jelenségek megnevezése segítséggel 
• a négy évszak neve, jellemzése, képről történő azonosítása 
• évszakok változásainak megfigyelése 

Tevékenység 

• napi rendszerességgel az aktuális nap bejelölése naptárba, vagy egyéb helyre, 
a tegnap …volt, holnap…lesz kifejezések használata segítséggel 

• napszakok jelölése, megnevezése, képválogatás, cselekvések napszakhoz 
rendelése, (éjjel, nappal, reggel, délelőtt, délben, délután, este) napszakokhoz 
kapcsolódó étkezések 

• a napszakok és a napszakokhoz kapcsolódó események egymáshoz rendelése 

 
játékra 
nevelés 
 
számolás, 
mérés 
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• séták, és udvari játék alkalmával az időjárással kapcsolatos ismeretek 
gyűjtése, megfigyelések 

• télen a téli sportok, nyáron a fürdőzés emlékeit őrizve az iskolában képekről 
felidézi azokat, kiegészítve egyéb történésekkel 

• képek gyűjtése, szortírozása 
• téli-nyári ruhákat válogat, közös halmazba teszi a köztes (is-is) ruhadarabokat 

vagy képeket 

• a hét napjait felsorolja, saját életének eseményeit hozzárendeli 
• a hétvégi napok kiemelése, jelölése 
• heti program összeállítása 
• képről a saját heti elfoglaltságát mutatja, elmondja 
• évszakok jellemzőinek megfigyelése (a tanév során folyamatosan 

megfigyelések végzése), képekről felismeri, megnevezi; téli - nyári sportokat 
megnevez 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

napok neve, napszakok megnevezése, napszakokhoz kötött étkezések 
megnevezése; évszakok, időjárás,- tél, -tavasz, -nyár, -ősz,- hideg, -meleg,- 
sportok,- napsütés, -szél, - szeles, - viharos,- hófehér,- jég, fürdőzés, 
napozás, síelés, szánkózás, havazás, dér, jég, tegnap, ma, holnap, elmúlt, 
lesz, munkanap, hétvége, pihenőnap, program, nap, felkelő nap, lenyugvó 
nap 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Képes felsorolni, megnevezni az évszakokat, azok jellemző jegyeit. Képes a 
napszakokat és az étkezéseket megnevezni, az idő múlását napirendjével 
követni, ismerni a munkanap, pihenőnap fogalmát. Ismeri a napok 
sorrendjét. Elfogadja az előre jelzett változásokat a napi vagy heti rendben. 

 
 
Évfolyam: 4. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

6. Élőlények Órakeret:  

Előzetes tudás Képes egyszerre egy adott szempont szerint egyszerű válogatásokat, 
csoportosításokat végezni. Az általa fogyasztott gyümölcsök ehető és nem 
ehető részeit elkülöníti. Fényképen megmutatja magát és szűkebb 
családjának tagjait (apa, anya, testvérek) személyre szabott segítséggel. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Irányított megfigyeléseket a közvetlen környezetében élő növényekről, 
állatokról. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• A környezetében található állatok mozgásának megfigyelése 

• A környezetében található állatok kültakarójának, a kültakaró színének, 
testrészeinek megfigyelése, összehasonlítása 

• A környezetében található állatok hangjának megfigyelése 

• A közvetlen környezetében élő növényeknek: fák, bokrok, virágos növények 
főfogalom alá sorolása, az ismertebb fajok felismerése 

• irányított megfigyelések végezése a környezetében élő növényekről és 
állatokról 

 
ábrázolás, 
alakítás 
 
ének, zene 
 
játékra 
nevelés 
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• adott szempont szerint összehasonlítások, csoportosítások 

• egy növényt vagy egy állatot adott szempont alapján megfigyelni, egy másik 
növénnyel, ill. állattal összehasonlítani.  

• viselkedési szabályok a növényekkel és az állatokkal kapcsolatban. 

• a növények változásának megfigyelése az egyes évszakokban, és a változással 
kapcsolatos kifejezések megismerése  

• fényképen ismerős személyek felismerése, megmutatása, megnevezése 
Ismeretek 

• növény, fák, bokrok, virágos növények 

• állat, mozgás, hang, kültakaró 

• ember, család, ismerős, tanár, csoporttárs 

• megfigyelés, csoportosítás 

• viselkedés  
Tevékenység 

• ismerkedés a környezetében található állatok mozgásával (járás, mászás, 
ugrás, repülés), kültakarójával (toll, szőr), hangjával tanulmányi sétán, 
kisfilmen, fotókon; irányított megfigyelés személyre szabott segítséggel 

• ismerkedés a környezetében található növények főbb fajaival tanulmányi 
sétán, kisfilmen, fotókon; irányított megfigyelés személyre szabott segítséggel 

• csoportosítás főfogalmak szerint „növények, állatok, emberek” témakörben 
személyre szabott segítséggel 

• ismerkedés a növények, az általa fogyasztott gyümölcsök, zöldségek 
megtapasztalható tulajdonságaival (pl. szín, illat, forma, íz), a kategóriákhoz 
tartozó fogalmak differenciálásának gyakorlása 

• viselkedési szabályok betartásának gyakorlása a növényekkel és az állatokkal 
kapcsolatban 

• a növények változásának megfigyelése az egyes évszakokban, és a változással 
kapcsolatos kifejezések megismerése: lehull, virágzik, zöldell, megérik; 
személyre szabott segítséggel 

• családi fotók/személyes napló/én-könyv nézegetésekor fényképen szűkebb 
családtagjainak, és más rokonoknak, közeli ismerősök felismerésének és 
megnevezésének gyakorlása (pl. nagyszülők, tanárok, csoporttársak) 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

növények, állatok, emberek; mozgás, járás, mászás, ugrás, repülés; 
kültakaró, toll, szőr; hang; szín, illat, forma, íz; változás, lehull, virágzik, 
zöldell, megérik, nagyszülők, tanárok, csoporttársak 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Kérésre megmutatja fényképen a fejlesztési tervében megjelölt személyek 
közül a tanár által megnevezetteket. Képes segítséggel egyszerű irányított 
megfigyeléseket végezni a közvetlen környezetében élő növényekről, 
állatokról. Megnevez a növények, az általa fogyasztott gyümölcsök, 
zöldségek megtapasztalható tulajdonságaiból néhányat (pl. szín, illat, 
forma, íz) szóban, vagy bármely AAK-s eszközzel. Betartja a számára kijelölt 
viselkedési szabályokat a növényekkel és az állatokkal kapcsolatban. 

 
 
Évfolyam: 4. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

7. Előkészület a felnőtt életre Órakeret:  
 

Előzetes tudás Biztonságosan eligazodik iskolai tevékenységekben.  Ismeri a legfontosabb 
személyes adatait. 
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Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Biztonságos eligazodás iskolai tevékenységekben, a szociális és önállósági 
készségek kiterjesztése új, iskolán kívüli színhelyekre. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• önállóság különböző tevékenységekben, önállóan végzett tevékenységek 
körének fokozatos bővítése  

• rendrakás új kontextusokban 
• tevékenységek végig vitele az elejétől a végéig 

• Tevékenység megszakítás elfogadása, hogy áttérjen a következő 
tevékenységre 

• választás kiterjesztése új kontextusokra 

• önálló tevékenység váltás 
• énkép, önismeret fejlesztése 
• alapvető érzelmek megértése/kifejezése: boldog/nyugodt/szomorú, 

fél/szorong/fáj valami  
Ismeretek 
tevékenységszervezés 

• önállóság megszokott tevékenységekben 
•  saját tárgyak, eszközök felismerése 
• tevékenységváltás egyéni napirend, munkarend segítségével 

énkép-önismeret 

• személyes adatok (életkor, név) 
• külső tulajdonságai 

alapvető érzelmek 
öröm-nyugalom-bánat –félelem-fájdalom elkülönítése, megnevezése  

Tevékenység 
tevékenységszervezés 

• önálló, vizuálisan szervezett, strukturált tevékenységek bővítése 
• önálló és csoportos vizuálisan szervezett strukturált tanulási feladatok 

bővítése, kiterjesztése 

• önállóan végzett tevékenységek körének bővítése egyszerű önápolási 
feladatokkal 

• önálló, kontrollált viselkedés, tevékenykedés iskolán kívüli színtereken 
énkép-önismeret 

• különböző kontextusokban a saját nevére való figyelem gyakorlása 

• külső tulajdonságainak felismerése megnevezés után 

• belső tulajdonságainak megnevezése 
alapvető érzelmek 

• alapvető érzelmek megnevezése, elkülönítése élethelyzetekben és élethű 
fotókon 

• alapvető érzelmek, belső állapotok kifejezése (öröm, düh, félelem, fájdalom) 

 
játékra 
nevelés 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

énkép, önismeret, önállóság, tevékenységváltás, érzelmek kifejezése, külső 
tulajdonságok és belső tulajdonságok, egyéni munkarend, munkaszervezés 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Ismert, strukturált feladataiban önálló. Ismeri legfontosabb külső és belső 
tulajdonságait. Kifejez alapvető érzelmeket a tanult módon 
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Évfolyam: 4. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

9. Ünnepek Órakeret:  

Előzetes tudás Felismeri az ünnep napirendi jelét. Segítséggel részt vesz az ünnepi 
készülődésben. Az ünnepeken személyre szabott segítséggel megért hozzá 
kapcsolódó szimbólumokat, tevékenységeket, szokásokat 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Tudja, hogy mikor lesz az ünnepnap, ünnepély. Részt vesz az ünnepi 
készülődésben. Ismerje meg az ünnepekhez kapcsolódó szimbólumokat, 
értse és kövesse az ünnepi tevékenységeket, szokásokat. Az ünnepekről 
készült fotókat nézze meg. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• vegyen részt az ünnepekre való készülődésben 

• ismerje fel képekről önmagát az ünnepen 

• vegyen részt a csoport ünnepein 

• vegyen részt az iskolai keresztény ünnepeken  

• vegyen részt a hagyományos ünnepeken 

• vegyen részt az iskolai nemzeti ünnepeken 

• ismerkedjen az ünnepekhez tartozó kifejezéseket, szociális rutinokat 

• ismerkedjen meg az ünnepek szimbólumaival 

• ismerkedjen meg az ünnepek szokásaival 

• ismerje fel és nevezze meg képekről önmagát az ünnepen 

• kövesse az ünnepekhez tartozó kifejezések, szociális rutinokat 

• ismerje fel az ünnepek szimbólumait 

• ismerje fel az ünnepek szokásait 

• ismerje fel, idézze fel az ünnepek hagyományait 
Ismeretek 

• keresztény ünnepek 

• hagyományos ünnepek 

• családi ünnepek 

• személyes ünnepek 

• nemzeti ünnepek 

• viselkedés az ünnepeken  

• ünnepi szokások 

• ünnepi szimbólumok  

• ünnepekhez tartozó hagyományok 
Tevékenység 

• az ünnepek jelzésére kialakított napirendi jel általánosítása rutinszerű, értő 
használata, az ünnep dátumának és a készülődési időszakának előre jelzése 
személyre szabott segítséggel (pl. hetirend, naptár) 

• napirendje személyre szabott segítséggel (pl. naptár) az ünnepek 
időpontjának, az ünnepi készülődés időszakának előre jelzésének gyakorlása  

• előre jelzés mellett az ünneppel járó változások (fizikai környezetben, 
napirendben, tevékenységekben) elfogadásának gyakorlása 

• önálló és csoportos feladatban vegyen részt az ünnepekre való készülődésben 
(pl. dekoráció közös készítése, rövid mozgásos, vagy zenés műsorban való 
részvétel) 

 
mozgásneve-
lés  
 
játékra 
nevelés 
 
társadalmi 
ismeretek 
 
ábrázolás 
 
ének, zene 
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• vegyen részt a nemzeti ünnepeken (március 15., október 23.), ismerje meg 
azok legfőbb szimbólumait (magyar zászló, kokárda) 

• személyre szabott segítséggel (pl. én-könyv, napló, fotóalbum, számítógépes 
vetített fotók) nézegessen ünnepségeken készített képeket képeken ismerje 
fel magát 

• figyelje meg a születésnap/névnap menetét, a szokásos viselkedéseket, 
tevékenységeket; kövesse személyre szabott segítséggel (pl. folyamatábra): 
születésnapi díszítés (lufi, csákó), köszöntés, koccintás 

• figyelje meg az keresztény ünnepeken: karácsony, húsvét menetét, a szokásos 
viselkedéseket, tevékenységeket; kövesse személyre szabott segítséggel (pl. 
folyamatábra): faállítás, karácsonyi ebéd, szaloncukor, ajándékozás, 
karácsonyi asztal (terítés, ünnepi terítő, szalvéta, adventi koszorú), 
ajándékbontás; húsvéti tojás, barkadíszítés 

• kövesse személyre szabott segítséggel (pl. folyamatábra) a mikulást, 
farsangot; figyelje meg az ünnep menetét, a szokásos viselkedéseket, 
tevékenységeket: télapó, mikulás-csomag elfogadása, farsangi jelmez, fánk, 
tánc 

• vegyen részt az iskola szervezésében is családi jellegű ünnepeken: anyák 
napja, segítséggel készüljön ajándékkal, gyermeknap 

• az ünnepeken ismerje fel az adott esemény legfőbb szimbólumait, jelképeit 
(pl. karácsonyfa, szaloncukor, angyalka, csillag, csillagszóró; lufi, csákó, torta, 
tortagyertya, tűzijáték, ajándék, húsvéti tojás, húsvéti kölni, barka Télapó, 
mikulás-csomag, csizma, szán) 

• az ünnepeken ismerkedjen meg az adott esemény legjellemzőbb szokásait 
(díszítés, terítés, mézeskalács-sütés, adventi koszorún gyertyagyújtás, 
faállítás, tojásfestés, locsolkodás, barkadíszítés, tortakészítés, gyertyafújás, 
tortavágás, ajándékozás) 

• személyre szabott segítséggel kitűzött viselkedési szempontokat tartásának 
gyakorlása, az ünnepnek megfelelő öltözködés gyakorlása 

• személyre szabott segítséggel értsen meg, használjon ünnepekhez tartozó 
kommunikációs kifejezéseket szóban, vagy bármely AAK-s eszközzel  

• személyre szabott segítséggel kövessen ünnepekhez tartozó szociális 
rutinokat (pl. koccintás, gratuláció, köszöntés, puszi adása és fogadása 
ajándékozás, ünnepelt kiemelt szerepe, ajándék elfogadása és átadása, 
locsolás/locsolás elfogadása) 

• az ünnepek hagyományainak, tevékenységeinek, szokások felismerésének, 
felidézésének gyakorlása 

• közös dekoráció készítése, kihelyezése a teremben 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

ünnepnap, szimbólumok, szokások, keresztény ünnep, nemzeti ünnep, 
születésnap, névnap, ünnepelt, köszöntés 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Személyre szabott segítséggel tudja, hogy mikor lesz az ünnepnap, 
ünnepély. Részt vesz az ünnepi készülődésben. Az ünnepeken személyre 
szabott segítséggel ismeri a hozzá kapcsolódó szimbólumokat, megérti és 
követi a tevékenységeket, szokásokat. Az ünnepekről készült fotókat 
megnézi. 
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Évfolyam: 5. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

1. Kommunikáció- nyelv- és beszédfejlesztés, anyanyelv Órakeret:  

Előzetes tudás Figyelme fenntartható kommunikációs helyzetekben, röviden 
kiscsoportban is. A rámutatás gesztusát követi háromszögben, távolra 
mutatással. Képes a kommunikációs partner figyelmének adekvát 
felhívására vokalizációval, szóban, vagy AAK-s eszközzel, segítséggel. 
Szóban, vagy bármely AAK-s eszközzel tanult helyzetben egy-egy szóval 
megnevez ismert tárgyakat, személyt, cselekvést, mennyiséget, 
tulajdonságot; kérésekor használja a tárgyas szerkezetet, a többes számot, 
a felszólító módot, felsorolást; egyszerű mondatot alkot személyre szabott 
segítséggel. Aktív szókincse minimum 50 szó (beszéddel, vagy bármely 
szimbólummal) 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Aktív részvétel a kommunikációban, a kommunikációs tananyagban 
elsajátítottak funkcionális, egyre rugalmasabb és önállóbb használata. 
Egyre absztraktabb szimbolikus kommunikációs formák használata. 
Részvétel a tanórai és tanórán kívüli kommunikációban. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• részvétel egyre több kontextusban a kommunikációban 

• figyelem fenntartása, koncentrálása egyéni és kiscsoportos kommunikációs 
helyzetekben 

• a kommunikáció tárgyára irányított közös figyelem fenntartása, követése 
felmutatásra/ rámutatásra/ (szóban, vagy AAK-s eszközzel) egyéni és 
kiscsoportos helyzetben 

• a kommunikációs partner figyelmének adekvát felhívása 

• adekvát kommunikációs partner keresése, a partner váltása kérésre (felnőtt 
partnerek) 

• kérdés válasz interakcióban a kérdés kivárása, meghallgatása, differenciálása 

• kommunikáció jelen lévő nem tárgyakról (kérés, elutasítás, komment)  

• különböző tanult kommunikációs funkciók használata új helyzetekben (kérés, 
segítségkérés, elutasítás, válaszadás, élménymegosztás, információkérés)  

• élménymegosztás: kedvelt tárgyak, tevékenységek, személyek megnevezése 
élethelyzetekben és fotókon kommunikációs helyzetekben  

• információkérés: egyszerű kérdésfeltevésnél a kérdések bővítése (egész 
mondat panelként használva) 

• szociális rutin: üdvözlés szóban 

• érzelmek kifejezése: saját két alapérzelmét adott élethelyzetben összeköti 
bármely szimbólummal 

• a fájdalom jelzése, a fájdalom helyének meghatározása 

• egyszerű frontális instrukciók megértése és követése 

• kétlépéses instrukciók meghallgatása, értelmezése 

• saját élményeire vonatkozó kommentek meghallgatása/ követése  

• a „kivel?”, „mivel?”kérdés, illetve az eszközhatározó, ragjával ellátott főnevek 
megértése 

• közeljövőre vonatkozó időhatározóval bővített instrukciók megértése 

• mutató névmás megértése  

 
ábrázolás, 
alakítás 
 
ének, zene 
 
mozgásneve-
lés  
 
olvasás, írás 
 
környezetis-
meret 
 
minden 
egyéb 
tárgyhoz 
tartozó lexika 
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• természetes instrumentális gesztusok jelentésének megértése  

• névutóval kifejezett téri relációk megértése  

• rámutatás használata választáskor (tárgy) 

• természetes instrumentális gesztusok használata kommunikációs céllal  

• válaszadás eldöntendő kérdésre (igen, nem)  

• időhatározó használata: élethelyzetekhez kapcsolódva a jövő idő használata  

• analóg tőmondatok: mondatalkotás tanulási és kommunikációs helyzetekben  

• melléknevek fokozása: középfok használata tanult helyzetekben 

• kérdések differenciálása, válaszadás 

• az ismert lexika főfogalom alá rendezése 

• kommunikációs helyzetben vokalizál, kivárásra/modellálásra hang/szótag 
utánzása 

• a tananyagok lexikájának ismerete 

• beszédfejlesztés 
Ismeretek 

• kommunikációs kontextusok bővítése 

• kommunikációs partnerek körének bővítése, partnerváltás 

• kommunikatív alapszókincs bővítése (receptív, expresszív) 

• kommunikációs funkciók: kérés, elutasítás, válaszadás, szociális rutin, 
figyelemfelhívás, élménymegosztás, információkérés, érzelmek, érzések 
kifejezése 

• kommunikációs formák: gesztus, piktogram, beszéd 

• kommentek meghallgatása/követése 

• hely-, idő-, cél- és eszközhatározó alkalmazása 

• leírási, jellemzés (melléknevek) 

• felsorolás, összetett mondatok képzése „ és” kötőszóval 

• szófajok: főnevek, igék, melléknevek, határozószók, kérdőszók 

• igeidők 

• analóg elemi mondatalkotás (főnév/ige/melléknév kombináció)  

• természetes instrumentális gesztusjelek értése és használata 

• vokalizáció, szótagok/szavak ismétlése 

• a kommunikációs célú echolália megerősítése, alakítása 
Tevékenység 

• a kommunikációs partner figyelmének felhívásának gyakorlása, partnerváltás; 
strukturált helyzetben kortárssal való kommunikáció bátorítása szóban, vagy 
bármely AAK-s eszközzel   

• egyre absztraktabb szimbólumok használatának tanítása kommunikációs 
helyzetekben (egyéni képességszinttől függően: fotó kicsinyítése, színes rajz, 
beszéd) 

• választás gyakorlása tárgyak között rámutatással 

• frontális utasítások gyakorlása kiscsoportos helyzetben (pl., gyertek, álljatok 
fel, csendben, válasszatok, mutassátok, mindenki nézzen ide! ) 

• tanult instrukciók összekötésével kétlépéses utasítások megértésének és 
követésének gyakorlása 

• kéréskor a tárgyas szerkezet, felsorolás, a többes szám használata, egyszerű 
mondatot alkotása személyre szabott segítséggel (állítmány+ tárgy) 

• érzelmek kifejezése: saját két alapérzelmét (vidám, dühös) felmerülő 
helyzetekben tudatosítani a viselkedéses jellemzők kiemelésével, összekötni, 
megnevezni  bármely szimbólummal segítséggel 

• természetes élethelyzetekben a fájdalom jelzésének, a fájdalom helyének 
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pontos meghatározásának gyakorlása szóban vagy bármelykommunikációs 
eszközzel 

• alapvető információkérést kifejező egész-kérdések megfogalmazásának 

• élménymegosztás gyakorlása, időiség kifejezésével személyre szabott 
segítséggel (pl. én-könyv, személyes napló, fotók, napirend, hetirend, naptár); 
saját élményű eseményképről rövid mondat alkotása (alany, állítmány) 

• szociális rutin: üdvözlés gyakorlása élethelyzetekben, szóban, vagy bármely 
AAK-s eszközzel, segítséggel 

• természetes gesztusok megértésének gyakorlása (pl. igen, nem, kérem, gyere, 
állj fel, ülj le, figyelj, nézd, add, várj, csendben, ügyes, eszik, iszik, mond, csukd 
be, nyisd ki, válassz, mutasd) 

• természetes instrumentális gesztusok használatának gyakorlása (pl. igen, 
nem, gyere, kérem, nézd) 

• a „ki ez?”, „mi ez?”, „mit csinál?” „hol?”, „mikor?” „milyen?” „mennyi?”    
„kivel?”, „mivel?” kérdésekre válaszadás segítséggel kommunikációs és 
tanulási szituációkban, szóban, vagy bármely AAK-s eszközzel 

• igeragozás, igeidők gyakorlása kommunikációs és tanulási szituációkban, 
személyre szabott segítséggel, szóban, vagy bármely AAK-s eszközzel 

• időhatározó használata: élethelyzetekhez kapcsolódva a jövő idő használata  
szóban, vagy bármely AAK-s eszközzel, személyre szabott segítséggel (pl. 
napirend, hetirend, naptár, személyes napló) felhasználva a napszakokról, hét 
napjairól való tudását 

• kérdésre segítséggel megmondja a nevét (szóban vagy bármely AAK-s 
eszközzel) 

• analóg elemi mondatalkotás gyakorlása tanulási és kommunikációs 
helyzetekben (ige, főnév, melléknév használatával) szóban, vagy bármely 
AAK-s eszközzel 

• gyakorlatok képekkel, képsorokkal: sorrendezés (idő, cselekvés, alapvető ok-
okozat), szókincs, nyelvi megértés, mondatalkotás, szimbolikus gondolkodás, 
képolvasás, főfogalom alá rendezés, kategorizáció 

• vokalizáció bátorítása vers/ének segítségével és kommunikációs helyzetekben 
modellálással 

•  ajakizom gyakorlatok, nyelvgyakorlatok 

• artikulációs mozgásokat pontos utánzásának gyakorlása, önellenőrzés 
tükörben 

• beszélő gyermekeknél: beszédtechnikai és beszédmotoros gyakorlatok 

• a kommunikációs célú echolália megerősítése üzenetként való elfogadással, 
reakcióval, alakítása új szavak, mondatpanelek építésével kommunikációs 
helyzetekben 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

kommunikációs partner; általánosítás; kommunikációs kontextus; absztrakt 
szimbolikus kommunikáció; alapszókincs (receptív, expresszív); vokalizáció; 
AAK; figyelemfelhívás, élménymegosztás; instrumentális gesztusok; 
választás, érzelmek kifejezése határozószók, kérdőszók, ragozás, igeidők 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Röviden képes fenntartani figyelmét, egyéni és kiscsoportos 
kommunikációs helyzetekben. Tanult helyzetben magára vonatkoztat 
ismert frontális instrukciókat, követi azokat. Segítséggel tud felnőtt 
kommunikációs partnert váltani. Kérdés-válasz interakcióban kivárja, 
meghallgatja, a kérdést személyre szabott segítséggel. Kommunikációs 
helyzetben vokalizál, kivárásra/modellálásra próbálkozik hang/szótag 
utánzásával. Megért, követ és használ néhány természetes instrumentális 
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gesztust kommunikációs céllal. 
Szóban, vagy bármely AAK-s eszközzel: 

• személyre szabott segítséggel képes egyszerű élménymegosztásra 

• információ kérésekor segítséggel használja a tanult kérdő 
mondatokat  

• üdvözöl felnőtt személyeket 

• érzelmek kifejezése: saját két alapérzelmét összeköti választott 
szimbólummal 

Aktív szókincse minimum 60 szó (beszéddel, vagy bármely szimbólummal). 

 
 
Évfolyam: 5. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

2. Társadalmi érintkezési formák Órakeret:  

Előzetes tudás Ismert helyzetben és személyekkel képes a tanult szabályok mentén részt 
venni csoporthelyzetben. Különböző mozgásokat és cselekvéseket utánoz. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Alapvető szocio-kommunikációs viselkedések fejlesztése. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• utánzás fejlesztése 
• megérteni, és megfelelően reagálni egyszerűbb helyzetekben 

• szerepcserés játék egy vagy több kortárssal, előre bejósolható rutin szerint 

• osztozás játékon, eszközön 
• különböző csoportos tevékenységekben való részvétel a viselkedési szabályok 

betartásával 
Ismeretek 

• alapvető szocio-kommunikációs viselkedések (segítségkérés, elutasítás, 
megszakítás, folytatás kérése, köszönés, bemutatkozás) 

• megfelelő – nem megfelelő viselkedések megkülönböztetése a helyzetnek 
megfelelően 

• cselekvések utánzása/késleltetett utánzása ismert és új kontextusban 
Tevékenység 

• mozgásos/verbális utánzás gyakorlása 
• cselekvések utánzása ismert és új kontextusban 
• érzelmek felismerése élethelyzetekben, fotóról, videón 

• megfelelő – nem megfelelő viselkedések megkülönböztetése a helyzetnek 
megfelelően 

• kedvelt tevékenység folytatásának kezdeményezése játék és tanulási 
helyzetben 

• segítségkérés gyakorlása 
• visszautasítás gyakorlása 
• köszönés gyakorlása 
• bemutatkozás gyakorlása 
• sorra kerülés kivárása csoporthelyzetben 

 
környezet-
ismeret 
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• ki ő? mit csinál? hol van? kérdésre válaszadás gyakorlása 

• a távolságtartás fokozatai barát, családtag, vendég és ismeretlen esetében 
• csoporthelyzetben a szabályok betartása, részvétel a tevékenységekben 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

segítségkérés, visszautasítás, köszönés, szünet, folytatás, bemutatkozás, 
személyekkel való kapcsolat jellege, kapcsolódó viselkedési szabályok, 
csoportos tevékenységek 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Tanult szocio-kommunikációs jelzések használata önállóan vagy 
segítséggel.  

 
 
Évfolyam: 5. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

3. Testünk és személyes teendők Órakeret:  

Előzetes tudás Főbb testrészeket megmutatja saját testén. Ismerős, strukturált 
környezetben képes nyugodt viselkedésre. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Saját testrészek és érzékszervek funkcióinak ismerete. Veszélyhelyzetek 
felismerése, megelőzése és elkerülése. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• a testrészek, érzékszervek nevét, funkcióját ismerni, óvni 

• ismerni a segédeszközök használatának fontosságát, védelmét, kezelését 

• panaszokat észlelni, a kapott utasításokat betartani 

• kézmosás arcmosás, fogmosás  

• a rendszeres testedzést bevezetni 

• a napozószerek, bőrvédő-, és bőrápoló szerek használatának elfogadása  

• az orvos utasításait, tanácsait követni 

• a fájdalom jelzése, a fájdalom helyének meghatározása 

• a menstruációval, magömléssel kapcsolatos higiéniai szabályok 
Ismeretek 

• testrészek, érzékszervek, funkciójuk, védelmük 

• segédeszközök használata 

• a betegségek tünetei 

•  sport és háztartási balesetek 

• fájdalom, gyógyszer elfogadása 

• személyes higiéné 

• testedzése 

• a vitaminforrások 

• veszélyforrások a szabadban 

• az iskolai és háziorvosi i vizsgálat 

• a felnőttek értesítésének módja baleset esetén 
Tevékenység 

• főbb testrészek megmutatása saját magán és más személyeken megnevezés 
után személyre szabott segítséggel 

• az érzékszervek funkcióinak tapasztalat általi megismerése 

• veszélyforrások megismerése, felismerése segítséggel a szabadban (pl. a nap 
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káros hatása, kullancs), a védekezés módjainak elfogadása, védekező szerek 
használata személyre szabott segítséggel 

• természetes élethelyzetekben, a betegség tüneteinek tudatosítása/ 
felismerése/megnevezése (pl. hányinger, orrfolyás, köhögés, bőrtünetek) 
szóban, vagy bármely szimbólummal 

• természetes élethelyzetekben a fájdalom jelzésének, a fájdalom helyének 
pontos meghatározásának gyakorlása szóban vagy bármely kommunikációs 
eszközzel 

• sport és háztartási balesetek esetén a sérülés jelzésének kialakítása, a segítség 
elfogadása (pl. sebtapasz, kötés, égés tüneti kezelésének szerei, fásli) 

• érzékszervek megnevezése, funkciójának megismerése tapasztalat alapján   

• szükség esetén szemüveg, hallókészülék használata  

• kézmosás, fogmosás, hajmosás, körömápolás közben segítség elfogadása, a 
tevékenységek gyakorlása személyre szabott segítséggel (pl. folyamatábra) 

• együttműködés az orvosi vizsgálat, szükséges orvosi beavatkozás, kezelés (pl. 
oltás) során személyre szabott segítséggel (pl. napirend, folyamatábra)  

• az orvosi kezelés utasításainak betartása személyre szabott segítséggel 

• rendszeres testmozgás kialakítása 

• a menstruációval, magömléssel kapcsolatos higiéniai szabályok elfogadása, 
gyakorlása személyre szabott segítséggel 

Kulcsfogalmak/ 
Fogalmak 

tisztálkodási eszközök, tisztálkodó szerek, orvosi vizsgálat, gyógyszer, 
betegség, egészség, baleset, sérülés, fájdalom, vitamin, menstruáció, 
magömlés, kamaszkori biológiai változások 

A fejlesztés várt 
eredményei  

A tanult módon ápolja, óvja testét. Személyre szabott segítséggel betartja a 
baleset megelőzési szabályokat. Az érzékszervek elemi funkcióit ismeri. 
Személyre szabott segítséggel óvja érzékszerveit, a szükséges 
segédeszközöket tanult módon használja. 

 
 
Évfolyam: 5. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

4. Tájékozódás térben Órakeret:  

Előzetes tudás Tájékozódik ismert terekben, függőleges és vízszintes, jobb és bal irányban. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Megbízható részvétel a közlekedésben. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• szókincsét melléknevekkel, viszonyszókkal bővíteni 
• tevékenyen részt venni alaprajz, makett elkészítésében 
• megfelelően orientált mozgás különböző terekben, figyelembe véve a társas 

környezetet is 

• megbízhatóan részt venni a mindennapi közlekedésben 
Ismeretek 
iskola  

• tájékozódás az épületen belül és kívül 
• intézményben dogozók hozzárendelése jellemző terekhez 
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• alaprajz készítése az iskoláról, tájékozódás az alaprajzon 

• környező utcák jellegzetességeinek megismerése 
lakás 

• lakóházak típusai 
• jellemző jegyek megfigyelése 
• a lakás helyiségei  
• lakás berendezéseinek megfigyelése, megismerése, megnevezése, 

balesetmentes használata segítséggel 

• egyéb épületek a környéken 
utca, közlekedés 

• helyi és távolsági, valamint a tömegközlekedés fogalmának kialakítása 
• utak, sztrádák, sínek, alagutak, aluljárók felismerése, megnevezése 

• balesetmentes, óvatos, figyelmes közlekedés 

• járművek, színterek csoportosítása 
• a gyalogos közlekedés szabályainak betartása 
• felkészülés az önálló közlekedésre 

Tevékenység 

• Iskola helyiségeiben, tornateremben, kézműves műhelyben, tanári szobában, 
irodában, raktárban, konyhában berendezés és személyek, tevékenységek 
megfigyelése 

• Alaprajz készítése tanári segítséggel 
• Családi ház, társasház, lakótelepi panellakás megkülönböztetése 
• A lakás helyiségei, berendezései, funkciói 

• Fűtés, világítás, azok működésének megfigyelése 
• Közvetlen környezetében lévő elektromos háztartási gépeket megfigyelése, 

segítséggel kipróbálása 

• A gépek és az ételféleségek összekapcsolása. (Mit, mivel, miért, hogyan?) 
• Képekről, diákról szép épületek megtekintése, a különlegességek 

megfigyelése, megfogalmazása 

• Tájékozódás új színhelyeken, pl. színházban, múzeumban 
• Szervezett látogatás során ismerkedés a hajó-, repülő-, vonat és autóbusz 

közlekedés jellemzőivel. 

• A városi közlekedés színtereinek, járműveinek megfigyelése és megnevezése  
• A legfontosabb szabályok közlekedési szabályok alkalmazása a gyakorlatban 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

hajóállomás, jegypénztár, vészfék, helyi közlekedés, jelzés, jegykezelés, 
állomás, pályaudvar, repülőtér járatok, karbantartás, önállóan, 
körültekintően, makett, tervrajz, alaprajz, emelet, földszint, pince, előtér  

A fejlesztés várt 
eredményei  

Képes megbízhatóan részt venni mindennapjain a közlekedésben 
felügyelet mellett ismert útvonalakon és módon. 

 
 
Évfolyam: 5. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

5. Tájékozódás időben Órakeret:  

Előzetes tudás Ismeri az évszakokat, azok jellemző jegyeit. Képes az idő múlását 
napirendjével követni, ismerni a munkanap, pihenőnap fogalmát. Ismeri a 
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napok sorrendjét. Elfogadja az előre jelzett változásokat a napi vagy heti 
rendben. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Az idő múlásának érzékelése méréssel. 
  

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• felsorolni/sorba rendezni a hónapokat, évszakokat, napszakokat 
• kapcsolatot találni helyzetek, történések, és évszakok, hónapok, napszakok 

között 
• kiválogatni a múltra, jelenre, jövőre jellemző tárgyakat, képeket 

• tájékozódni az ismétlődő évi események és azok dátumai között 

• az aktuális dátumot leolvasni, naptárból sorolni a napokat kötve a 
dátumokhoz 

• napi teendői közül felsorolni néhányat 
• eligazodni az idő tanult fogalmai között 
• elkülöníteni, megnevezni a napszakokat 
• segítséggel leolvasni az egész órát 

Ismeretek 

• jelek megértése a tájékozódáshoz, a cselekvés irányításához, az idő 
alakításához 

• évszakok, hónapok neveinek sorrendbe állítása, cselekvésekhez, 
napszakokhoz rendelése 

• múlt jelen és a jövő történéseinek megfogalmazása 

• eseményképek rendezése: események előzményei, lezárása 
• napok, hetek, hónapok, évszakok 
• keltezés, dátum (évszám, hónap, nap) 
• szünet-nyaralás 
• éjszaka, nappal 
• az óra, perc fogalmának megismerése 

• az idő múlása 
• az életút, életkor, életkori szakaszok 

Tevékenység 

• tanári irányítással, képek segítségével az évszakok ismérveinek elmélyítése 
• a hónapok neveinek automatizálása, eseményekhez rendelése (pl. 

születésnap, ünnepek) 

• naptár használata. a hetek napjainak számlálása, napszakok megnevezése, 
sorrendiségének begyakorlása 

• mikor lesz? - már elmúlt; az idő múlásának megfigyelése 
• képek időrendbe állítása 
• a látottak megfogalmazása viszonyszavak és időfogalmak használatával 
• hagyományos- és digitális órákon az idő leolvasása 

• egész óra, fél óra, perc és óra viszonya 
• próbálkozás az óráról az aktuális időpont leolvasására, tájékozódásra, még 

hány percig tart a tanóra stb. 

• emberi élet, növények élete, állatok élete témában adatgyűjtés 
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• korosztályokhoz kapcsolódó tevékenységek, jellegzetességek gyűjtése 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

az idő múlásával, mérésével kapcsolatos fogalmak és szókincs; dátum 
írása, elolvasása; az idő múlása, az elmúlással kapcsolatos fogalmak 

A fejlesztés várt 
eredményei  

A témakör fő fogalmait érti, megfelelően használja. Képes segítséggel 
leolvasni az egész órát. 

 
 
Évfolyam: 5. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

6. Élőlények Órakeret:  

Előzetes tudás Kérésre megmutat néhány ismerős személyt. Képes segítséggel egyszerű 
irányított megfigyeléseket végezni a közvetlen környezetében élő 
növényekről, állatokról. Megnevez a növények, az általa fogyasztott 
gyümölcsök, zöldségek megtapasztalható tulajdonságaiból néhányat (pl. 
szín, illat, forma, íz) szóban, vagy bármely AAK-s eszközzel. Betartja a 
számára kijelölt viselkedési szabályokat a növényekkel és az állatokkal 
kapcsolatban. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Saját nevének, családjában a rokoni kapcsolatainak (szülők, testvérek, 
nagyszülők); tanárai, társai keresztnevének ismerete. Az élővilág 
témakörök fő kategóriáit képes értelmezni személyre szabott segítséggel. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• környezetében lévő emberek megnevezése, megszólítása 

• családtagok, iskolai dolgozók, osztálytársak elkülönítése 

• szűkebb családban a rokoni kapcsolatok megnevezése 

• főfogalmak (ember, állat, növény) elkülönítése 

• a környezetében lévő növények megismerése és gondozása 

• háziállatok tartásának szabályai 

• a növények egyedfejlődése során bekövetkező változások megfigyelése 

• legfontosabb zöldségféléinket adó növényeink megismerése; a zöldségfélék 
jelentősége táplálkozásunkban; felhasználásuk a különböző ételek 
elkészítésénél 

Ismeretek 

• saját személyes adatai 

• családtagok adatai 

• iskolai személyek adatai 

• közvetlen környezetének kapcsolatrendszere 

• állatok, növények témakörben főfogalom alá rendezés 

• a növények fejlődése, gondozása, a fejlődés feltételei, funkciói a 
mindennapokban 

• háziállatok, hobbiállatok, ház körül élő állatok 

• vadon élő állatok 
Tevékenység 

• saját teljes névének ismerete, felismerésének gyakorlása (szóban, vagy 
bármely AAK-s eszközzel) 
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• szűkebb családtagok keresztnevének és családi állásának (apa, anya, testvér), 
családi relációk gyakorlása; használata figyelemfelhíváskor (szóban, vagy 
bármely AAK-s eszközzel) 

• osztálytársak, tanárok keresztnevének megismerése és gyakorlása (szóban, 
vagy bármely AAK-s eszközzel), alkalmazása figyelemfelhíváskor      

• az iskolában dolgozó más személyek keresztnevének és foglalkozásuk 
megismerése 

• családtagok, iskolai dolgozók, osztálytársak elkülönítése személyre szabott 
segítséggel (pl. szociális körök) 

• állatkerti/falusi séta alkalmával, vagy filmen állatok neveinek (szóban, vagy 
bármely AAK-s eszközzel), tulajdonságainak gyakorlása 

• szobanövények ápolása személyre szabott segítséggel 

• környezetében élő háziállatok gondozásában való részvétel bátorítása 
személyre szabott segítséggel 

• ember/növény/állat; gyümölcs,/zöldség differenciálásának gyakorlása 

• tanulmányi sétán a növények részeinek megfigyelése, tapintása, évszaknak 
megfelelően gyűjtés (virág/levél stb.), gyümölcsszedés 

• a növények egyedfejlődése során bekövetkező változások megfigyelése 

• Legfontosabb zöldségféléinket adó növényeink: paprika, paradicsom, 
káposzta, sárgarépa, burgonya, vöröshagyma ehető részeinek megismerése, 
megnevezése szóban, vagy bármely AAK-s eszközzel; a zöldségfélék 
jelentősége táplálkozásunkban; a zöldségfélék felhasználása a különböző 
ételek elkészítésénél. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

név, családi állás, szociális körök, megszólítás, hobbiállat, háziállat, vadon 
élő állat, szobanövény, gondozás, gyümölcs, zöldség 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Személyre szabott segítséggel tudja saját nevét, családjában a rokoni 
kapcsolatokat (szülők, testvérek, nagyszülők); tanárai, társai 
keresztnevét. Képes főfogalom alá rendezni az élővilág témakörökben a 
tanult kategóriák alapján.  
Képes segítséggel a megismert zöldségféléket a tanult módon felhasználni. 

 
 
Évfolyam: 5. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

7. Előkészület a felnőtt életre Órakeret:  

Előzetes tudás Ismert, strukturált feladataiban önálló. Ismeri legfontosabb külső és belső 
tulajdonságait. Kifejezi alapvető érzelmeket a tanult módon. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Énkép, önismeret, közvetlen szociális környezetről való tudás bővítése 
belső állapotok kifejezésének bővítése. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• személyes adatok ismerete 
• Közvetlen szociális környezetének ismerete 

• belső tulajdonságok ismerete, kifejezése 
• önállóság kiterjesztése új kontextusokra 

 

 
életvitel és 
gyakorlat 
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Ismeretek 
tevékenységszervezés 

• önállóság megszokott és új tevékenységekben 
• tevékenységek egyéni napirend, munkarend, munkaszervezés segítségével 

énkép-önismeret 

• személyes adatok (életkor, név) 
• külső és belső tulajdonságai 

alapvető érzelmek 

• öröm-nyugalom-bánat –félelem-fájdalom elkülönítése, megnevezése  
Tevékenység 
tevékenységszervezés 

• önálló, vizuálisan szervezett, strukturált tevékenységek bővítése 
• önálló és csoportos vizuálisan szervezett strukturált tanulási feladatok 

bővítése, kiterjesztése 

• önállóan végzett tevékenységek körének bővítése egyszerű önállósági 
feladatokkal 

• önálló, kontrollált viselkedés, tevékenykedés iskolán kívüli színtereken 
énkép-önismeret 

• különböző kontextusokban a saját nevére való figyelem gyakorlása 
• külső tulajdonságainak felismerése megnevezés után 
• belső tulajdonságainak megnevezése 
• személyes adatok; születési hely, idő; az anya leánykori neve; lakcím 

• a családtagok külső tulajdonságainak megfigyeltetése, megfogalmazása. 
• szülők foglalkozása. 

alapvető érzelmek 

• alapvető érzelmek megnevezése, elkülönítése élethelyzetekben és élethű 
fotókon 

• alapvető érzelmek, belső állapotok kifejezése (öröm, düh, félelem, 
fájdalom) 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

A témákkal kapcsolatban felmerülő fogalmak, szókincs köre. 

A fejlesztés várt 
eredményei az 
évfolyam végén 

Képes együttműködni a helyes viselkedési és magatartási szabályok 
betartásában iskolán kívüli helyzetekben. Legfontosabb személyi adatait 
ismeri (név, cím). 

 
 
Évfolyam: 5. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

9. Ünnepek Órakeret:  

Előzetes tudás Személyre szabott segítséggel tudja, hogy mikor lesz az ünnepnap, 
ünnepély. Részt vesz az ünnepi készülődésben. Az ünnepeken személyre 
szabott segítséggel ismeri a hozzá kapcsolódó szimbólumokat, megérti és 
követi a tevékenységeket, szokásokat. Az ünnepekről készült fotókat 
megnézi. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Vegyen részt a csoportos ünnepi készülődésben. Idézze fel az ünnepekhez 
kapcsolódó szimbólumokat, értse meg az ünnepi tevékenységeket, 
szokásokat. Az ünnepekről készült fotókon felismeri önmagát és a jellemző 
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szimbólumokat, tevékenységeket. Részt vesz az iskolai nemzeti 
megemlékezéseken. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• kövesse az ünnepek dátumát 

• vegyen részt az ünnepekre való készülődésben 

• vegyen részt a csoport és az iskola különböző ünnepein, ünnepélyein 

• ünnepek szimbólumainak, szokásainak felidézése 

• ismerje fel és nevezze meg képekről önmagát és a jellemző szimbólumokat, 
tevékenységeket az ünnepen 

• ismerkedjen meg alkalmazza az ünnepekhez tartozó kifejezések, szociális 
rutinokat 

• idézze fel az ünnepek szimbólumait 

•  idézze fel az ünnepek szokásait 

• ismerje fel, idézze fel az ünnepek hagyományait 

• ismerkedjen meg az ünnepek történetével 

• vegyen részt a jeles napokon (föld napja, víz napja) 
Ismeretek 

• keresztény, hagyományos, családi, személyes, nemzeti ünnepek 

• viselkedés az ünnepeken  

• ünnepi szokások 

• ünnepi szimbólumok  

• ünnepekhez tartozó hagyományok 

• jeles napok (föld napja, víz napja) 

• dátumok, mozgó ünnepek, fix ünnepek 

• ünnepi hagyományok 

• ünnepekhez tartozó történetek 
Tevékenység 

• az ünnep dátumának és a készülődési időszakának előre jelzésének megértése 
személyre szabott segítséggel (pl. hetirend, naptár) mozgó ünnepek, fix 
ünnepek 

• részvétel bátorítása önálló és csoportos helyzetben az ünnepekre való 
készülődésben (pl. dekoráció közös készítése, rövid mozgásos, vagy zenés 
műsorra való felkészülés) 

• részvétel az iskolai nemzeti megemlékezéseken (március 15., október 23.), 
legfőbb szimbólumok megbeszélése (magyar zászló, kokárda) 

• személyre szabott segítséggel (pl. én-könyv, napló, fotóalbum, számítógépes 
vetített fotók) ismerje fel és nevezze meg az ünnepen készült képekről 
önmagát, és az eseményt  

• az ünnepek menetének, a szokásos viselkedéseknek, tevékenységeinek 
követésének gyakorlása személyre szabott segítséggel (pl. folyamatábra, 
viselkedési szempont): karácsony, húsvét, mikulás, farsang, születésnap, 
névnap 

• részvétel az iskola szervezésében is családi jellegű ünnepeken: anyák napja, 
segítséggel készüljön ajándékkal, gyermeknap 

• személyre szabott segítséggel részvétel az iskola által szervezett jeles napokon 
(pl. föld napja, víz napja, sportnap) 

• az ünnepeken az adott esemény legfőbb szimbólumainak felidézése 

 
mozgás-
nevelés  
 
játékra 
nevelés 
 
társadalmi 
ismeretek 
 
ábrázolás 
 
ének, zene 
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személyre szabott segítséggel 

• az adott esemény legjellemzőbb szokásainak felidézésének gyakorlása 
személyre szabott segítséggel 

• személyre szabott segítséggel a kitűzött viselkedési szempontokat tartásának 
gyakorlása 

• személyre szabott segítséggel ünnepekhez tartozó kommunikációs 
kifejezéseket megértése és használata szóban, vagy bármely AAK-s eszközzel  

• személyre szabott segítséggel ünnepekhez tartozó szociális rutinokat 
alkalmazásának gyakorlása 

• az ünnepek hagyományainak, tevékenységeinek, szokások felismerésének, 
felidézésének gyakorlása személyre szabott segítséggel 

• különböző ünnepekhez tartozó saját fotós eseményképek, kisfilmek 
összehasonlításának, megkülönböztetésének, felidézésének, gyakorlása: az 
ünnepek felismerése, a szimbólumok alapján differenciálás, megnevezés 
jellemzőik felsorolása 

• személyre szabott segítséggel ismerkedés az ünnepek történetével 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

ünnepnap, szimbólumok, szokások, történetek, hagyományok, keresztény 
ünnep, nemzeti ünnep, születésnap, névnap, ünnepelt, köszöntés, jeles 
napok, köszöntés, szociális rutinok, szimbólumok 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Részt vesz a csoportos ünnepi készülődésben. Az ünnepeken személyre 
szabott segítséggel képes felidézni a hozzá kapcsolódó szimbólumokat, 
megérti és követi a tevékenységeket, szokásokat. 
Az ünnepekről készült fotókon felismeri önmagát és a jellemző 
szimbólumokat, tevékenységeket. Részt vesz az iskolai nemzeti 
megemlékezéseken. 

 
 
Évfolyam: 6. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

1. Kommunikáció- nyelv- és beszédfejlesztés, anyanyelv Órakeret:  

Előzetes tudás Figyelme fenntartható kommunikációs helyzetekben, röviden 
kiscsoportban is. A rámutatás gesztusát követi háromszögben, távolra 
mutatással. Képes a kommunikációs partner figyelmének adekvát 
felhívására vokalizációval, szóban, vagy AAK-s eszközzel, segítséggel. 
Szóban, vagy bármely AAK-s eszközzel tanult helyzetben egy-egy szóval 
megnevez ismert tárgyakat, személyt, cselekvést, mennyiséget, 
tulajdonságot; kérésekor használja a tárgyas szerkezetet, a többes számot, 
a felszólító módot, felsorolást; egyszerű mondatot alkot személyre szabott 
segítséggel. Aktív szókincse minimum 60 szó (beszéddel, vagy bármely 
szimbólummal). 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Aktív részvétel a tanórai és tanórán kívüli kommunikációban, a 
kommunikációs tananyagban elsajátítottak funkcionális, egyre 
rugalmasabb és önállóbb használata. Egyre absztraktabb szimbolikus 
kommunikációs formák használata. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 
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Fejlesztési feladat 

• részvétel egyre több kontextusban a kommunikációban 

• figyelem fenntartása, koncentrálása egyéni és kiscsoportos kommunikációs 
helyzetekben 

• a kommunikáció tárgyára irányított közös figyelem fenntartása, követése 
felmutatásra/rámutatásra/tekintetirányra/megnevezésre egyéni és 
kiscsoportos helyzetben 

• a kommunikációs partner figyelmének felhívása szociálisan elfogadható 
módon 

• adekvát kommunikációs partner keresése, a partner váltása kérésre (felnőtt 
partnerek) 

• strukturált helyzetben egyszerű kérés/elutasítás funkcióban kommunikáció 
kortárssal 

• kérdés válasz interakcióban a kérdés kivárása, meghallgatása, differenciálása  

• válaszadás eldöntendő kérdésre (igen, nem)  

• kommunikációs helyzetben vokalizáció, kivárásra/modellálásra 
hang/szótag/szó utánzása 

• természetes instrumentális gesztusok jelentésének megértése és használata 
kommunikációs céllal 

• frontális instrukciók megértése és követése 

• a kétlépéses instrukciókat végighallgatása, értelmezése, végrehajtása 

• különböző tanult kommunikációs funkciók használata új helyzetekben (kérés, 
segítségkérés, elutasítás, válaszadás, élménymegosztás, információkérés)  

• kommunikáció jelen lévő nem tárgyakról (kérés, elutasítás, komment) szóban, 
vagy AAK-s eszközzel és személyre szabott segítséggel 

• élménymegosztás: kedvelt tárgyak, tevékenységek, személyek megnevezése 
élethelyzetekben és fotókon kommunikációs helyzetekben  

• információkérés: egyszerű kérdésfeltevésnél a kérdések bővítése (egész 
mondat panelként használva)  

• szociális rutin: üdvözlés/bemutatkozás  

• érzelmek kifejezése: saját két alapérzelem összekötése/kifejezése adott 
élethelyzetben bármely szimbólummal 

• szünetet kérése /megszakítás adekvát kifejezése  

• saját élményeire vonatkozó kommentek meghallgatása/megértése/követése  

• közeljövőre vonatkozó időhatározóval bővített, tanult instrukciók megértése 

• mutató névmás megértése  

• névutóval kifejezett téri relációk megértése  

• a birtokos személyjellel ellátott egyes számú főnév megértése 

• helyre vonatkozó kérdőszó („honnan?”, „hová?”) megértése  

• kulcsszavak megértése tanult kontextusokon kívül  

• rámutatás használata választáskor (tárgy/tevékenység kétdimenziós 
szimbóluma) 

• időhatározó használata: élethelyzetekhez kapcsolódva a jövő és múlt idő 
használata  

• analóg tőmondatok: mondatalkotás (ige, főnév, melléknév használatával)  

• analóg mellérendelő összetett mondatok: a kapcsolatos mondat alkotása  

• felsorolásban „és” kifejezés használata 

•  kérdések differenciálása, válaszadás  

• a tananyagok lexikájának ismerete 

• az ismert lexika főfogalom alá rendezése 

 
ábrázolás, 
alakítás 
 
ének, zene 
 
mozgás-
nevelés  
 
olvasás, írás 
 
környezet-
ismeret 
 
minden 
egyéb 
tárgyhoz 
tartozó lexika 
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• beszédfejlesztés 
 
Ismeretek 

• kommunikációs kontextusok bővítése 

• kommunikációs partnerek körének bővítése, partnerváltás 

• természetes instrumentális gesztusjelek értése és használata 

• két lépéses instrukciók megértése, követése  

• kommunikációs funkciók: kérés, elutasítás, válaszadás, szociális rutin, 
figyelemfelhívás, élménymegosztás, információkérés, érzelmek kifejezése 

• kommunikációs formák: gesztus, piktogram, beszéd 

• kommentek meghallgatása/megértése/követése 

• kommunikatív alapszókincs bővítése (receptív, expresszív) 

• hely-, idő-, cél- és eszközhatározó alkalmazása 

• leírás, jellemzés (melléknevek) 

• felsorolás, összetett mondatok képzése „ és” kötőszóval 

• szófajok: főnevek, igék, melléknevek, határozószók, kérdőszók 

• igeidők 

• analóg elemi mondatalkotás (főnév/ige/melléknév kombináció)  

• vokalizáció, szótagok/szavak ismétlése 

• beszédfejlesztés 

• a kommunikációs célú echolália megerősítése: új szavak, mondatpanelek 
építése 

Tevékenység 

• egyre absztraktabb szimbólumok használata kommunikációs helyzetekben 
(egyéni képességszinttől függően: fotó kicsinyítése, színes rajz, fekete-fehér 
rajz, beszéd) személyre szabott segítséggel 

• tanult kommunikatív funkciók/formák/szavak gyakorlása új kommunikációs 
kontextusban szóban, vagy bármely AAK-s eszközzel 

• a kommunikációs partner figyelmének felhívásának gyakorlása szóban, vagy 
bármely AAK-s eszközzel 

• a kommunikációs helyzetnek/üzenetnek adekvát kommunikációs partner 
keresésének gyakorlása, a partner váltása kérésre (felnőtt partnerek) szóban, 
vagy bármely AAK-s eszközzel 

• strukturált helyzetben egyszerű kérés/elutasítás funkcióban kommunikáció 
bátorítása kortárssal szóban, vagy bármely AAK-s eszközzel 

• választás gyakorlása tárgyak/tevékenységek között a kívánt tárgy/tevékenység 
szimbólumára való rámutatással 

• természetes gesztusok megértésének gyakorlása (pl. igen, nem, kérem, gyere, 
állj fel, ülj le, figyelj, nézd, add, várj, csendben, ügyes, eszik, iszik, mond, csukd 
be, nyisd ki, válassz, mutasd) 

• természetes instrumentális gesztusok használatának gyakorlása (pl. igen, 
nem, gyere, kérem, nézd) 

• kéréskor a tárgyas szerkezet, felsorolás, a többes szám használatának 
gyakorlása, egyszerű mondatot alkotása személyre szabott segítséggel 
(állítmány+ tárgy) 

• élménymegosztás gyakorlása, időiség kifejezésével személyre szabott 
segítséggel (pl. én-könyv, személyes napló, fotók, napirend, hetirend, naptár); 
saját élményű eseményképről rövid mondat alkotásának segítése (alany, 
állítmány) 

• szociális rutin: üdvözlés/bemutatkozás gyakorlása élethelyzetekben szóban, 
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vagy bármely AAK-s eszközzel, segítséggel 

• bemutatkozás gyakorlása: kérdésre szóban vagy bármely AAK-s eszközzel 
nevének megmondása 

• saját két alapérzelmét (vidám, dühös) felmerülő helyzetekben tudatosítani a 
viselkedéses jellemzők kiemelésével, összekötni, megnevezni kifejezését 
bátorítani bármely szimbólummal 

• felmerülő helyzetekben (pl. fáradt/ingerült) szünetet kérésének biztosítása és 
bátorítása, gyakorlása szóban, vagy bármely AAK-s eszközzel 

• alapvető információkérést kifejező egész-kérdések megfogalmazásának 
gyakorlása, bővítése; szóban, vagy bármely AAK-s eszközzel élethelyzetekben 

• Frontális utasítások gyakorlása kiscsoportos helyzetben (pl., gyertek, álljatok 
fel, csendben, válasszatok, mutassátok, mindenki nézzen ide! ) 

• Tanult instrukciók összekötésével kétlépéses utasítások megértésének és 
követésének gyakorlása 

• a „ki ez?”, „mi ez?”, „mit csinál?” „hol?”, „mikor?” „milyen?” „mennyi?”    
honnan?”, „hová?” „kivel?”, „mivel?” kérdések differenciálása, válaszadás 
segítséggel kommunikációs és tanulási szituációkban; szóban, vagy bármely 
AAK-s eszközzel 

• időhatározó használata: élethelyzetekhez kapcsolódva a jövő és múlt idő 
használata szóban, vagy bármely AAK-s eszközzel, személyre szabott 
segítséggel (pl. napirend, hetirend, naptár, személyes napló) felhasználva a 
napszakokról, hét napjairól való tudását 

• igeragozás gyakorlása kommunikációs és tanulási szituációkban, személyre 
szabott segítséggel 

• gyakorlatok képekkel, képsorokkal: sorrendezés (idő, cselekvés, alapvető ok-
okozat), szókincs, nyelvi megértés, mondatalkotás, szimbolikus gondolkodás, 
képolvasás, főfogalom alá rendezés, kategorizáció 

• analóg elemi mondatalkotás gyakorlása tanulási és kommunikációs 
helyzetekben (ige, főnév, melléknév használatával) szóban, vagy bármely 
AAK-s eszközzel 

• vokalizáció bátorítása vers/ének segítségével és kommunikációs helyzetekben 
modellálással; ajakizom gyakorlatok, nyelvgyakorlatok  

• hang ciklizálása, artikulációs mozgások pontosan utánzásának gyakorlása 
önellenőrzés tükörben 

• beszélő gyermekeknél: beszédtechnikai és beszédmotoros gyakorlatok 

• a kommunikációs célú echolália megerősítése üzenetként való elfogadással, 
reakcióval, alakítása új szavak, mondatpanelek építésével kommunikációs 
helyzetekben 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

választás; kommunikációs partner; általánosítás; kommunikációs 
kontextus; absztrakt szimbolikus kommunikáció; instrumentális gesztusok; 
figyelemfelhívás, élménymegosztás; érzelmek kifejezése; alapszókincs 
(receptív, expresszív); vokalizáció,;  AAK; határozószók, kérdőszók, ragozás, 
igeidők 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Röviden képes fenntartani figyelmét, egyéni és kiscsoportos 
kommunikációs helyzetekben. Tanult helyzetben magára vonatkoztat 
ismert frontális instrukciókat, kétlépéses instrukciókat személyre szabott 
segítséggel követ. Segítséggel tud felnőtt kommunikációs partnert váltani. 
Strukturált kommunikációs interakcióban részt vesz kortárssal személyre 
szabott segítséggel. Kérdés-válasz interakcióban kivárja, meghallgatja, 
differenciálja a kérdést személyre szabott segítséggel. Kommunikációs 
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helyzetben vokalizál, kivárásra/modellálásra próbálkozik hang/szótag/szó 
utánzásával. Megért, követ és használ néhány természetes instrumentális 
gesztust kommunikációs céllal. 
Szóban, vagy bármely AAK-s eszközzel: 

• személyre szabott segítséggel képes egyszerű élménymegosztásra 

• információ kérésekor segítséggel használja a tanult kérdő 
mondatokat  

• üdvözöl felnőtt személyeket/képes bemutatkozni 

• érzelmek kifejezése: saját két alapérzelmét 
összeköti/élethelyzetekben jelzi választott szimbólummal 

• amikor fáradt/ingerült szünetet kér segítséggel 
Aktív szókincse minimum 75 szó (beszéddel, vagy bármely szimbólummal). 

 
 
Évfolyam: 6. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

2. Társadalmi érintkezési formák Órakeret:  

Előzetes tudás Tanult szocio-kommunikációs jelzések használata önállóan vagy 
segítséggel.  

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Megfelelő személyközi viselkedés megalapozása iskolán kívüli színtereken. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• megérteni, és megfelelően reagálni egyszerűbb helyzetekben 

• tanult szabályoknak megfelelő viselkedés kiterjesztése több iskolán kívüli 
színtérre 

• idegenekkel szembeni tartózkodás 
• bemutatkozni a tanult módon 

Ismeretek 

• engedélykérés más tulajdonának használatához 
• alapvető szocio-kommunikációs viselkedések (segítségkérés, elutasítás, 

megszakítás, folytatás kérése, köszönés, bemutatkozás) 

• megfelelő – nem megfelelő viselkedések megkülönböztetése a helyzetnek 
megfelelően 

Tevékenység 
• helyzetgyakorlatok, látott esetek (fotó, videó) a témákkal összefüggésben 

• helyes és helytelen viselkedés elválasztása feladataiban 
• a már gyakorolt viselkedési szokások átismétlése, gyakorlása szituációkban  
• a helytelen viselkedés javítása 
• köszönés gyakorlása 
• bemutatkozás módja – a felek közötti viszony szerinti változatok gyakorlása 
• külső programhoz megfelelő öltözet viselése 

• látogatások üzletekben, gyorsétteremben, szolgáltató helyeken 

 
környezet-
ismeret 
 
társadalmi 
ismeretek 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

személyes tulajdon, engedélykérés, segítségkérés, elutasítás, megszakítás, 
folytatás kérése, köszönés, bemutatkozás, adaptív viselkedés idegenekkel, 
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viselkedés külső helyszíneken, közösségi terekben, eseményeken 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Helyes viselkedésmódok ismerete és betartása a tanult módon. 

 
 
Évfolyam: 6. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

3. Testünk és személyes teendők Órakeret:  

Előzetes tudás A tanult módon ápolja, óvja testét. Személyre szabott segítséggel betartja a 
baleset megelőzési szabályokat. Az érzékszervek elemi funkcióit ismeri. 
Személyre szabott segítséggel óvja érzékszerveit, a szükséges 
segédeszközöket tanult módon használja. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

A serdülőkor változásainak megfigyelése. Egészséggel, betegséggel 
kapcsolatos saját élmények tudatosítása, megelőzése, kezelése. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• a testrészek, érzékszervek nevének, funkciójának megismerése, megóvása 

• ismerni a segédeszközök használatának fontosságát, védelmét, kezelését 

• panaszokat észlelni, a kapott utasításokat betartani 

• kézmosás, arcmosás, fogmosás, hajmosás, körömvágás, zuhanyozás  

• a rendszeres testedzést bevezetése 

• az orvos utasításait, tanácsainak követése 

• a fájdalom jelzése, a fájdalom helyének meghatározása 

• a menstruációval, magömléssel kapcsolatos higiéniai szabályok 
Ismeretek 

• testrészek, érzékszervek, funkciójuk, védelmük 

• segédeszközök használata 

• a betegségek tünetei 

• sport és háztartási balesetek 

• fájdalom, gyógyszer elfogadása 

• személyes higiéné 

• testedzés 

• az iskolai és háziorvosi i és fogorvosi szűrővizsgálat 

• a felnőttek értesítésének módja baleset esetén 

• másodlagos nemi jelleg 

• kamaszkori testi változások 
Tevékenység 

• testrészek körének bővítése: megmutatása saját magán és más személyeken 
megnevezés után személyre szabott segítséggel 

• az érzékszervek funkcióinak tapasztalat általi megismerése 

• veszélyforrások megismerése, felismerése segítséggel a szabadban (pl. a nap 
káros hatása, kullancs), a védekezés módjainak elfogadása, védekező szerek 
használata személyre szabott segítséggel 

• természetes élethelyzetekben, a betegség tüneteinek tudatosítása/ 
felismerése/megnevezése (pl. hányinger, orrfolyás, köhögés, bőrtünetek) 
szóban, vagy bármely szimbólummal 

ábrázolás, 
alakítás 
 
életvitel és 
gyakorlat 
 
környezet-
ismeret 
 
 
mozgás-
nevelés 
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• természetes élethelyzetekben a fájdalom jelzésének, a fájdalom helyének 
pontos meghatározásának gyakorlása szóban vagy bármelykommunikációs 
eszközzel 

• sport és háztartási balesetek esetén a sérülés jelzésének kialakítása, a segítség 
elfogadása (pl. sebtapasz, fertőtlenítőszer, kötés, égés tüneti kezelésének 
szerei, fásli) 

• érzékszervek megnevezése, funkciójának megismerése tapasztalat alapján   

• szükség esetén szemüveg, hallókészülék használata  

• kézmosás, fogmosás, hajmosás, körömápolás közben segítség elfogadása, a 
tevékenységek gyakorlása személyre szabott segítséggel (pl. folyamatábra) 

• együttműködés az orvosi vizsgálat, szükséges orvosi beavatkozás, kezelés (pl. 
oltás) során személyre szabott segítséggel (pl. napirend, folyamatábra)  

• az orvosi kezelés utasításainak betartása személyre szabott segítséggel 

• rendszeres testmozgás kialakítása 

• a menstruációval, magömléssel kapcsolatos higiéniai szabályok elfogadása, 
gyakorlása személyre szabott segítséggel 

• részvétel az iskola és családorvosi, fogorvosi szűrővizsgálaton, viselkedési 
szabályok megismerése és betartása személyre szabott segítséggel 

• a másodlagos nemi jelleg kialakulásával, más kamaszkori változások 
megfigyelése (pl. nyúlás, pattanások, mellnövekedés, arcszőrzet erősödése, 
menstruáció, magömlés) elfogadásának segítése, az ezzel kapcsolatos 
higiénés szokások gyakorlása személyre szabott segítséggel 

• rendszeres testmozgás, részvétel a mozgásfoglalkozásokon. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

testrészek, érzékszervek, funkciójuk, védelmük; segédeszközök használata; 
a betegségek tünetei; sport és háztartási balesetek; fájdalom, gyógyszer 
elfogadása; személyes higiéné; testedzés; az iskolai és háziorvosi i és 
fogorvosi szűrővizsgálat;a felnőttek értesítésének módja baleset esetén; 
másodlagos nemi jelleg;kamaszkori testi változások 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Személyre szabott segítséggel részt vesz a mozgásfoglalkozásokon, a 
számára kijelölt egészségmegóvó feladatokat elvégezi. Együttműködik az 
iskolai szűrővizsgálatokon. Személyre szabott segítséggel rutinszerűen 
ellátja az önápolási feladatokat. Elfogadja a kamaszkori testi változásokat. 

 
 
Évfolyam: 6. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

4. Tájékozódás térben Órakeret:  

Előzetes tudás Tájékozódik ismert terekben, függőleges és vízszintes, jobb és bal irányban. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Megbízható részvétel a közlekedésben. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• szókincsét melléknevekkel, viszonyszókkal bővíteni. 
• tevékenyen részt venni alaprajz, makett elkészítésében 
• megfelelően orientált mozgás különböző terekben, figyelembe véve a társas 

környezetet is 

 
életvitel és 
gyakorlat 
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• megbízhatóan részt venni a mindennapi közlekedésben 

• összefüggést találni a szituációk és a közlekedés fajtái között 
Ismeretek 
 iskola  

• tájékozódás az épületen belül és kívül 
• intézményben dogozók hozzárendelése jellemző terekhez 
• a tanterem makettjének elkészítése 
• alaprajz készítése az iskoláról, tájékozódás az alaprajzon 
• környező utcák jellegzetességeinek megismerése 

lakás 

• lakóházak típusai 
• jellemző jegyek megfigyelése 

• a lakás helyiségei  

• lakás berendezéseinek megfigyelése, megismerése, megnevezése, 
balesetmentes használata segítséggel 

• egyéb épületek a környéken 
utca, közlekedés 

• helyi és távolsági, valamint a tömegközlekedés fogalmának kialakítása 
• utak, sztrádák, sínek, alagutak, aluljárók felismerése, megnevezése 
• balesetmentes, óvatos, figyelmes közlekedés 
• járművek, színterek csoportosítása 
• a gyalogos közlekedés szabályainak betartása 

• felkészülés az önálló közlekedésre 
Tevékenység 

• iskola helyiségeiben, tornateremben, kézműves műhelyben, tanári szobában, 
irodában, raktárban, konyhában berendezés és személyek, tevékenységek 
megfigyelése. 

• alaprajz készítése tanári segítséggel 
• családi ház, társasház, lakótelepi panellakás megkülönböztetése 
• a lakás helyiségei, berendezései, funkciói 
• fűtés, világítás, azok működésének megfigyelése 
• közvetlen környezetében lévő elektromos háztartási gépeket megfigyelése, 

segítséggel kipróbálása 

• a gépek és az ételféleségek összekapcsolása (mit, mivel, miért, hogyan?) 
• képekről, diákról szép épületek megtekintése, a különlegességek 

megfigyelése, megfogalmazása 
• tájékozódás új színhelyeken, pl. színházban, múzeumban 

• szervezett látogatás során ismerkedés a hajó-, repülő-, vonat és autóbusz 
közlekedés jellemzőivel 

• a városi közlekedés színtereinek, járműveinek megfigyelése és megnevezése  

társadalmi 
ismeretek 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

hajóállomás, jegypénztár, vészfék, helyi közlekedés, jelzés, jegykezelés, 
állomás, pályaudvar, repülőtér járatok, karbantartás, önállóan, 
körültekintően, makett, tervrajz, alaprajz, emelet, földszint, pince, előtér  

A fejlesztés várt 
eredményei  

Képes megbízhatóan részt venni mindennapjain a közlekedésben. Ismeri a 
tanult kültéri és beltéri terekhez tartozó személyeket, berendezést, 
eszközöket, tanult szabályok mentén tolerálja azok változását. 
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Évfolyam: 6. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

5. Tájékozódás időben Órakeret:  

Előzetes tudás Ismeri az évszakokat, azok jellemző jegyeit. Képes az idő múlását 
napirendjével követni, ismerni a munkanap, pihenőnap fogalmát. Ismeri a 
napok sorrendjét. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Az idő múlásának érzékelése méréssel. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• felsorolni/sorba rendezni önállóan a hónapokat, évszakokat, napszakokat 
• kapcsolatot találni helyzetek, történések, és évszakok, hónapok, napszakok 

között 

• kiválogatni a múltra, jelenre, jövőre jellemző tárgyakat, képeket 
• tájékozódni az ismétlődő évi események és azok dátumai között 
• az aktuális dátumot megmondani, vagy tábláról leolvasni, naptárból sorolni a 

napokat kötve a dátumokhoz 

• napi teendői közül felsorolni néhányat 
• eligazodni az idő fogalmai között 
• elkülöníteni, megnevezni a napszakokat 

• segítséggel leolvasni az egész órát 
Ismeretek 

• jelek megértése a tájékozódáshoz, a cselekvés irányításához, az idő 
alakításához 

• évszakok, hónapok neveinek sorrendbe állítása, cselekvésekhez, 
napszakokhoz rendelése. 

• múlt jelen és a jövő történéseinek elkülönítése 
• eseményképek rendezése: események előzményei, lezárása 
• napok, hetek, hónapok, évszakok 
• keltezés, dátum (évszám, hónap, nap) 
• szünet-nyaralás 

• éjszaka, nappal 
• az óra, perc fogalmának megismerése 
• az idő múlása, és az elmúlás kapcsolata 

• az életút. az élet végessége 
• fiatal, öreg. születés, halál fogalom említése 

Tevékenység 

• tanári irányítással, képek segítségével az évszakok ismérveinek elmélyítése  
• a hónapok neveinek eseményekhez rendelése (születésnap, ünnepek) 

• naptár használata. a hetek napjainak számlálása, napszakok megnevezése, 
sorrendiségének begyakorlása 

• mikor lesz? már elmúlt. az idő múlásának megfigyelése 
• képek, filmfelvételek időrendbe állítása 
• viszonyszavak és időfogalmak gyakorlása 

 
számolás, 
mérés 
 
 
ábrázolás, 
alakítás 
 
 
ének, zene 
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• hagyományos- és digitális órákon az idő leolvasása 

• egész óra, fél óra, perc és óra viszonya 
• próbálkozás az óráról az aktuális időpont leolvasására, tájékozódásra, még 

hány percig tart a tanóra stb. 

• emberi élet, növények élete, állatok élete témában adatgyűjtés 
• korosztályokhoz kapcsolódó tevékenységek, jellegzetességek gyűjtése 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

az idő múlásával, mérésével kapcsolatos fogalmak és szókincs; dátum 
írása, elolvasása (termékekről gyártási idő és szavatosság leolvasása); az 
idő múlása, az elmúlással kapcsolatos fogalmak. 

A fejlesztés várt 
eredményei  

A témakör fő fogalmait érti, megfelelően használja. Képes segítséggel 
leolvasni az egész órát, érti a volt és lesz kifejezéseket az idő 
megállapításánál. 

 
 
Évfolyam: 6. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

6. Élőlények Órakeret:  

Előzetes tudás Személyre szabott segítséggel tudja saját nevét, családjában a rokoni 
kapcsolatokat (szülők, testvérek, nagyszülők); tanárai, társai 
keresztnevét. Képes főfogalom alá rendezni az élővilág témakörökben a 
tanult kategóriák alapján. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Megfigyelések a közvetlen környezetében élő élőlényekről: emberekről és 
kapcsolati rendszerükről; növényekről és állatokról. Legismertebb hazai 
gyümölcsféléink megismerése. Néhány ház körül élő állat testfelépítése, 
életmódja. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• családtagok, iskolai dolgozók, osztálytársak elkülönítése 

• szűkebb családban a rokoni kapcsolatok megnevezése 

• főfogalmak: élőlények ember/ állat/ növény; rokon/tanár/osztálytárs/ 
ismerős 

• a környezetében lévő növények megismerése és gondozása 

• legismertebb hazai gyümölcsféléink megismerése, érési idejük; 
déligyümölcsök; a gyümölcsök jelentősége táplálkozásunkban. 

• Néhány ház körül élő állat testfelépítése, életmódja. A kutya- és macskatartás 
szabályai, az állatokkal való helyes bánásmód. 

Ismeretek 

• közvetlen környezetének kapcsolatrendszere 

•  élőlények kategorizálása 

• a növények fejlődése, gondozása, a fejlődés feltételei, funkciói a 
mindennapokban 

• gyümölcs, érési idő, déli gyümölcs 

• háziállatok, hobbiállatok, ház körül élő állatok 

• vadon élő állatok 
Tevékenység 

• saját teljes névének ismerete, felismerésének gyakorlása (szóban, vagy 
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bármely AAK-s eszközzel) 

• szűkebb családtagok keresztnevének és családi állásának (apa, anya, testvér), 
családi relációk gyakorlása; használata figyelemfelhíváskor (szóban, vagy 
bármely AAK-s eszközzel) 

• osztálytársak, tanárok keresztnevének megismerése és gyakorlása (szóban, 
vagy bármely AAK-s eszközzel), alkalmazása figyelemfelhíváskor      

• az iskolában dolgozó más személyek keresztnevének és foglalkozásuk 
megismerése 

• családtagok, iskolai dolgozók, osztálytársak elkülönítése személyre szabott 
segítséggel (pl. szociális körök) 

• állatkerti/falusi séta alkalmával, vagy filmen állatok neveinek (szóban, vagy 
bármely AAK-s eszközzel), tulajdonságainak gyakorlása 

• néhány ház körül élő állat (kutya, macska) testfelépítése, életmódja; a kutya- 
és macskatartás szabályai, az állatokkal való helyes bánásmód 

• szobanövények ápolása személyre szabott segítséggel  

• környezetében élő háziállatok gondozásában való részvétel bátorítása 
személyre szabott segítséggel 

• legismertebb hazai gyümölcsféléink (pl.: szilva, alma, körte, szőlő, barack) 
megismerése, érési idejük; déligyümölcsök; a gyümölcsök jelentősége 
táplálkozásunkban. 

• a gyümölcsök és zöldségek ehető és nem ehető részeinek elkülönítése 

• hámozás, szeletelés, feldolgozásuk (pl. saláta készítése) 

• ember/növény/állat; gyümölcs/zöldség differenciálásának gyakorlása  

• tanulmányi sétán a növények részeinek megfigyelése, tapintása, évszaknak 
megfelelően gyűjtés (virág/levél stb.), gyümölcsszedés 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

név, rokon, ismerős, tanár, osztálytárs, szociális körök, megszólítás, 
hobbiállat, háziállat, vadon élő állat, szobanövény, gondozás, gyümölcs, 
zöldség 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Képes személyre szabott segítséggel egyszerű megfigyeléseket végezni a 
közvetlen környezetében élő növényekről és állatokról. Ismeri a tanult 
gyümölcsféléket és felhasználásuk néhány módját. Képes személyre 
szabott segítséggel egyszerre egy adott szempont szerint egyszerű 
válogatásokat, csoportosításokat végezni. Megnevezi a szűkebb 
környezetében élő személyeket szóban, vagy bármely AAK-s eszközzel. 

 
 
Évfolyam: 6. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

7. Előkészület a felnőtt életre Órakeret: 

Előzetes tudás Képes együttműködni a helyes viselkedési és magatartási szabályok 
betartásában iskolán kívüli helyzetekben. Legfontosabb személyi adatait 
ismeri (név, cím). 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Énkép, önismeret fejlesztése. Önállóság fejlesztése. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 
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Fejlesztési feladat 

• a tanult udvariassági formákat, viselkedési szabályokat betartani 

• a tanultakat önállóan, emlékezete alapján rendszerezni 
• megmondani kérdésre saját nevét, születési helyét és idejét, lakcímét 
• ismerni közvetlen családtagjai nevét, tanult tulajdonságait 
• ismerni saját külső és belső tulajdonságait 
• érzelmek, belső állapotok kifejezése 

Ismeretek 
tevékenységszervezés 

• önállóság megszokott és új tevékenységekben 
• csoportos és önálló tevékenységekben való részvétel egyéni napirend, 

munkarend, munkaszervezés segítségével 
énkép-önismeret 

• személyes adatok (életkor, név) 
• külső és belső tulajdonságai 

• a tulajdonságok (külső/belső változása az életkorokkal 
saját szokások, kedvelt/elutasított dolgok, önállóan és segítséggel végzett 
tevékenységek 

• belső tulajdonságok 

• személyes adatait ismerje. születési hely, idő 
•  az anya leánykori neve 
•  lakcím 
• családtagok nevének, tulajdonságainak megfigyeltetése, megfogalmazása 

alapvető érzelmek, belső állapotok 

• öröm-nyugalom-bánat –félelem-fájdalom elkülönítése, megnevezése  

• tudom, értem/nem tudom, nem értem kifejezése 
Tevékenység 
tevékenységszervezés 

• önálló, vizuálisan szervezett, strukturált tevékenységek bővítése 
• önálló és csoportos vizuálisan szervezett strukturált tanulási helyzetek 

bővítése, kiterjesztése 
• önállóan végzett tevékenységek körének bővítése egyszerű önállósági 

feladatokkal 

• önálló, kontrollált viselkedés, tevékenykedés iskolán kívüli színtereken 
énkép-önismeret 

• külső tulajdonságainak felismerése megnevezés után 
• belső tulajdonságainak megnevezése 
• tulajdonságok (külső/belső változása az életkorokkal 

• személyes adatok; születési hely, idő; az anya leánykori neve, lakcím 
• a családtagok külső tulajdonságainak megfigyeltetése, megfogalmazása 
• szülők neve, foglalkozása 

alapvető érzelmek, belső állapotok 
• alapvető érzelmek megnevezése, elkülönítése élethelyzetekben és élethű 

fotókon 
• alapvető érzelmek, belső állapotok kifejezése (öröm, düh, félelem, fájdalom) 

• érzelmek kifejezésének gyakorlása. 
• mások érzelmi megnyilvánulásainak megfigyelése, megnevezése 

 
életvitel és 
gyakorlat 
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Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

A témákkal kapcsolatban felmerülő fogalmak, szókincs köre. 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Képes együttműködni a helyes viselkedési és magatartási szabályok 
tudatos betartásában. Képes aktív szókincsét bővíteni a tanult 
témakörökben. Képes legfontosabb személyi adatait ismerni (név, cím). 
Képes érzelmeit, belső állapotait kifejezni a tanult módon. 

 
 
Évfolyam: 6. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

9. Ünnepek Órakeret:  

Előzetes tudás Részt vesz a csoportos ünnepi készülődésben. Az ünnepeken személyre 
szabott segítséggel képes felidézni a hozzá kapcsolódó szimbólumokat, 
megérti és követi a tevékenységeket, szokásokat. Az ünnepekről készült 
fotókon felismeri önmagát és a jellemző szimbólumokat, tevékenységeket. 
Részt vesz az iskolai nemzeti megemlékezéseken. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Vegyen részt a csoport és az iskola különböző ünnepein, ünnepélyein; a 
jeles napokon. Ismerje fel, idézze fel az ünnepek adott közösségben 
jellemző hagyományait. Ismerje és idézze fel az ünnepek történetét. 
Ismerje és meg alkalmazza az ünnepekhez tartozó kifejezések, szociális 
rutinokat (szóban, vagy bármely AAK-s eszközzel). 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• kövesse az ünnepek dátumát 

• vegyen részt az ünnepekre való készülődésben 

• vegyen részt a csoport és az iskola különböző ünnepein, ünnepélyein 

• ismerkedjen meg alkalmazza az ünnepekhez tartozó kifejezések, szociális 
rutinokat 

• idézze fel az ünnepek szimbólumait 

• idézze fel az ünnepek szokásait 

• ismerje fel, idézze fel az ünnepek hagyományait 

• ismerje és idézze fel az ünnepek történetét 

• vegyen részt a jeles napokon (föld napja, víz napja) 
Ismeretek 

• keresztény, hagyományos, családi, személyes, nemzeti ünnepek 

• viselkedés az ünnepeken  

• ünnepi szokások 

• ünnepi szimbólumok  

• ünnepekhez tartozó hagyományok 

• jeles napok (föld napja, víz napja) 

• dátumok, mozgó ünnepek, fix ünnepek 

• ünnepi hagyományok 

• ünnepekhez tartozó történetek 

• ünnepekhez tartozó képek rendszerezése 
Tevékenység 

• az ünnep dátumának és a készülődési időszakának előre jelzésének megértése 
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személyre szabott segítséggel (pl. hetirend, naptár) mozgó ünnepek, fix 
ünnepek 

• részvétel bátorítása önálló és csoportos helyzetben az ünnepekre való 
készülődésben (pl. dekoráció közös készítése, rövid mozgásos, vagy zenés 
műsorra való felkészülés) 

• részvétel a nemzeti ünnepeken (március 15., október 23.), legfőbb 
szimbólumok megbeszélése (magyar zászló, kokárda) 

• személyre szabott segítséggel (pl. én-könyv, napló, fotóalbum, számítógépes 
vetített fotók) ismerje fel és nevezze meg az ünnepen készült képekről 
önmagát, az eseményt és az ünnepi szimbólumokat  

• az ünnepek menetének, a szokásos viselkedéseknek, tevékenységeinek 
követésének gyakorlása személyre szabott segítséggel (pl. folyamatábra, 
viselkedési szempont): karácsony, húsvét, mikulás, farsang, születésnap, 
névnap 

• részvétel az iskola szervezésében is családi jellegű ünnepeken: anyák napja, 
segítséggel készüljön ajándékkal, gyermeknap 

• személyre szabott segítséggel részvétel az iskola által szervezett jeles napokon 
(pl. föld napja, víz napja, sportnap) 

• az ünnepeken az adott esemény legfőbb szimbólumainak felidézése 
személyre szabott segítséggel 

• az adott esemény legjellemzőbb szokásainak felidézésének gyakorlása 
személyre szabott segítséggel 

• személyre szabott segítséggel a kitűzött viselkedési szempontokat tartásának 
gyakorlása 

• személyre szabott segítséggel ünnepekhez tartozó kommunikációs 
kifejezéseket megértése és használata szóban, vagy bármely AAK-s eszközzel  

• személyre szabott segítséggel ünnepekhez tartozó szociális rutinokat 
alkalmazásának gyakorlása 

• az ünnepek hagyományainak, tevékenységeinek, szokások felismerésének, 
felidézésének gyakorlása személyre szabott segítséggel 

• különböző ünnepekhez tartozó saját fotós eseményképek. kisfilmek 
összehasonlításának, megkülönböztetésének, felidézésének, gyakorlása: az 
ünnepek felismerése, a szimbólumok alapján differenciálás  

• személyre szabott segítséggel megismerkedés az ünnepek történetével, 
történetének felidézése 

• a magyar himnusz meghallgatása ünnepélyeken 

• képeket gyűjtése és rendszerezése az ünnepekkel kapcsolatban 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

ünnepnap, szimbólumok, szokások, történetek, hagyományok, keresztény 
ünnep, nemzeti ünnep, születésnap, névnap, ünnepelt, köszöntés, jeles 
napok, köszöntés, szociális rutinok, szimbólumok 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Vegyen részt a csoport és az iskola különböző ünnepein, ünnepélyein; a 
jeles napokon. Személyre szabott segítséggel ismerje fel, idézze fel az 
ünnepek adott közösségben jellemző hagyományait. Személyre szabott 
segítséggel ismerkedjen meg, ismerje fel és idézze fel az ünnepek 
történetét Személyre szabott segítséggel ismerkedjen meg alkalmazza az 
ünnepekhez tartozó kifejezések, szociális rutinokat (szóban, vagy bármely 
AAK-s eszközzel). 
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Évfolyam: 7. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

1. Kommunikáció- nyelv- és beszédfejlesztés, anyanyelv Órakeret:  

Előzetes tudás Röviden képes fenntartani figyelmét, egyéni és kiscsoportos 
kommunikációs helyzetekben. Tanult helyzetben magára vonatkoztat 
ismert frontális instrukciókat, kétlépéses instrukciókat személyre szabott 
segítséggel követ. Segítséggel tud felnőtt kommunikációs partnert váltani. 
Strukturált kommunikációs interakcióban részt vesz kortárssal személyre 
szabott segítséggel. Kérdés-válasz interakcióban kivárja, meghallgatja, 
differenciálja a kérdést személyre szabott segítséggel. Megért, követ és 
használ néhány természetes instrumentális gesztust kommunikációs céllal. 
Szóban, vagy bármely AAK-s eszközzel, személyre szabott segítséggel képes 
különböző kommunikatív funkciókban a tanult módon kommunikálni. Aktív 
szókincse minimum 75 szó (beszéddel, vagy bármely szimbólummal). 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Aktív részvétel a tanórai és tanórán kívüli kommunikációban. 
Kommunikáció különböző partnerekkel, funkciókban, formákban. Absztrakt 
nyelvi szimbólumok használata.  

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• a legtöbb iskolai kontextusban részt vesz a kommunikációban: különböző 
tanult kommunikációs funkciók és formák, szavak használata új helyzetekben  

• figyelem fenntartása, koncentrálása hosszabban egyéni és kiscsoportos 
kommunikációs helyzetekben 

• a kommunikációs partner a helyzetnek megfelelő kommunikációs partner 
keresése, figyelmének adekvát felhívása a partner váltása  

• részvétel 2-4 fordulós beszélgetésekben, időzítés, beszélőváltás 

• egyre absztraktabb nyelvi szimbólumok értése és használata  

• strukturált kiscsoportos helyzetben együttműködést igénylő feladatok 
elvégzése, egyszerű funkcióban kommunikáció kortárssal 

• kérdés válasz interakcióban a kérdés kivárása, meghallgatása, differenciálása  

• kommunikációs helyzetben vokalizáció kivárásra/modellálásra hang/ szótag/ 
szó utánzása 

• tárgy/tevékenység kétdimenziós szimbólumára való rámutatás használata 
válaszadáskor és tanult kommunikációs funkciókban 

• természetes instrumentális gesztusok értése, és használata kommunikációs 
céllal 

• alapérzelmekhez tartozó mimika, testtartás, intonáció megfigyelése, 
értelmezése 

• egyszavas válaszadás egyéni és csoportos helyzetben, a mutató névmások 
értése és használata 

• időhatározó használata: a múlt és jövő idő használata  

• Alárendelő összetett mondatok megértése: a cél- és okhatározói 
mellékmondatok 

• Felkiáltó és óhajtó mondatok értelmezése, használata 

• analóg tőmondatok (ige, főnév, melléknév használatával) 

• analóg mellérendelő összetett mondatok: a kapcsolatos mondat 

• névutóval kifejezett téri relációk  
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• melléknevek fokozása: középfok és felsőfok 

• a tanult kérdések differenciálása, válaszadás  

• kommunikáció jelen lévő nem tárgyakról  

• élménymegosztás: kedvelt tárgyak, tevékenységek, személyek megnevezése, 
a birtokos névmások értése és használata; saját élményeire vonatkozó 
kommentek meghallgatása/megértése 

• információkérés: egyszerű kérdésfeltevésnél a kérdések bővítése  

• szociális rutinok  

• érzelmek kifejezése: saját három (vidámság, düh, szomorúság) alapérzelem; 
felnőtt partnerek és kortársak viselkedése különböző érzelmi állapotokban 

• szünet kérése 

• a tananyagok lexikájának ismerete 

• az ismert lexika főfogalom alá rendezése 

• beszédfejlesztés 
Ismeretek  

• kommunikációs kontextus 

• kommunikációs partnerek, partnerváltás 

• együttműködés, kommunikáció kortárssal 

• frontális utasítások 

• absztrakt nyelvi szimbólumok 

• beszélgetési készségek: időzítés, beszélőváltás 

• természetes instrumentális gesztusjelek, mimika, intonáció 

• kommunikációs funkciók: kérés, elutasítás, válaszadás, szociális rutin, 
figyelemfelhívás, élménymegosztás, információkérés, érzelmek kifejezése, 
komment 

• kommunikációs formák: gesztus, piktogram, beszéd 

• kommunikatív alapszókincs bővítése (receptív, expresszív) 

• válaszadás  

• nyelvi fejlesztés: mutató névmás, birtokos névmások, melléknévfokozás, hely- 
idő- cél- és eszközhatározó  

• analóg elemi mondatalkotás (főnév/ige/melléknév kombináció)  

• alárendelő összetett mondat: a cél- és okhatározói mellékmondat 

• leírás, jellemzés (melléknevek, főnevek, igék) 

• szófajok: főnevek, igék, melléknevek, határozószók, kérdőszók 

• igeidők 

• vokalizáció, szótagok/szavak/mondatok 

• beszédfejlesztés 

• a kommunikációs célú echolália megerősítése utánmondásra, kivárásra való 
spontán alkalmazással kommunikációs helyzetekben 

Tevékenység 

• részvétel bíztatása a lehető legtöbb osztálytermi és azon kívüli a 
kommunikációs helyzetben: a tanult kommunikatív funkciók/formák/szavak 
gyakorlása új kommunikációs kontextusban, szóban, vagy bármely AAK-s 
eszközzel; szókincsének aktivizálása tanórai és tanórán kívüli (pl. ünnepek, 
külső programok, szabadidő) kontextusokban, szóban, vagy bármely AAK-s 
eszközzel 

• egyre absztraktabb szimbólumok használatának gyakorlása kommunikációs 
helyzetekben (színes vagy fekete-fehér rajz, beszéd) személyre szabott 
segítséggel 

• a helyzetnek megfelelő kommunikációs partner keresésének, figyelmének 
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adekvát felhívásának gyakorlása, szóban, vagy bármely AAK-s eszközzel, a 
spontán partnerváltás gyakorlása  

• tárgy/tevékenység kétdimenziós szimbólumára való rámutatás használatának 
gyakorlása válaszadáskor és választáskor 

• strukturált egyéni és kiscsoportos helyzetben együttműködést igénylő 
feladatok gyakorlása, különböző funkcióban kommunikáció bátorítása 
kortárssal (kérés, elutasítás, komment, élménymegosztás) szóban, vagy 
bármely AAK-s eszközzel 

• kérdés válasz interakcióban a kérdés kivárásának, meghallgatásának, és 
differenciálásának gyakorlása személyre szabott segítséggel (pl. 
meghallgatást, várakozást jelző vizuális segítségek)  

• 2-4 fordulós beszélgetésekben való részvétel bátorítása, időzítés, 
beszélőváltás gyakorlása személyre szabott segítséggel. 

• kétlépéses frontális instrukciók megértésének és követésének személyre 
szabott eszközökkel való támogatása, gyakorlása egyéni és kiscsoportos 
helyzetben 

• választás gyakorlása tárgyak/tevékenységek között: a melléknév fokozásának 
gyakorlása; a választási lehetőségekkel kapcsolatos választó mellérendelő 
mondat megértésének gyakorlása személyre szabott segítséggel (pl. választó 
tábla, AAK) 

• természetes gesztusok megértésének gyakorlása (pl. igen, nem, kérem, gyere, 
állj fel, ülj le, figyelj, nézd, add, várj, csendben, ügyes, eszik, iszik, mond, csukd 
be, nyisd ki, válassz, mutasd) 

• természetes instrumentális gesztusok használatának gyakorlása (pl. igen, 
nem, gyere, kérem, nézd, figyelj, nézd, add, várj, mutasd) 

• a különböző élethelyzeteknek megfelelő hangerő szabályozásának gyakorlása 
személyre szabott segítséggel  

• élménymegosztás gyakorlása személyre szabott segítséggel (pl. én-könyv, 
személyes napló, fotók, napirend, hetirend, naptár, AAK):  
--időiség kifejezésével; saját élményű eseményképről rövid mondat 
alkotásának segítése (alany, állítmány, tárgy); 
--irányított kérdésekre adott válaszaiban a megfelelő birtokos névmás 
használatának gyakorlása 

• szociális rutin: üdvözlés/bemutatkozás, ünnepekhez kapcsolódó rutinok 
gyakorlása élethelyzetekben, szóban, vagy bármely AAK-s eszközzel, 
segítséggel 

• egyszavas válaszadás gyakorlása szóban, vagy rámutatással (bármely 
szimbólumszinten) egyéni és csoportos helyzetben, a mutató névmások 
értésének tanítása, használatuk bátorítása szóban vagy bármely AAK-s 
eszközzel. 

• saját három érzelem (vidámság, düh, szomorúság) tudatosítása felmerülő 
helyzetekben a viselkedéses jellemzők kiemelésével (testtartás, mimika, 
vokalizáció/beszéd, intonáció) 

• alapérzelmekhez (düh, vidámság, szomorúság) tartozó mimika és viselkedések 
(pl. sírás, nevetés, elhúzódás) megfigyelése, értelmezése élethelyzetekben 
felnőtteken és kortársakon, összekötése bármely tanult szimbólummal, 
személyre szabott segítséggel  

• Frontális utasítások gyakorlása kiscsoportos helyzetben (pl. gyertek, álljatok 
fel, csendben, válasszatok, mutassátok, mindenki nézzen ide, nyissátok ki, 
tegyétek ide) 
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• Tanult instrukciók összekötésével kétlépéses utasítások megértésének és 
követésének gyakorlása 

• Élethelyzetekben egyszerű, tanult magyarázó, következtető, cél- és 
okhatározói mellékmondattal kifejezett magyarázatokat és következetéseket 
megértésének gyakorlása, személyre szabott segítséggel. 

• A hely-, idő- és módféle határozói alárendelő összetett mondatotok 
megértésének gyakorlása élethelyzetekben tárgyak, cselekvések helyének 
várható vagy már megtörtént idejének, elvégzési módjának meghatározására. 

• tanult kérdések differenciálásának gyakorlása, válaszadás kommunikációs és 
tanulási szituációkban; szóban, vagy bármely AAK-s eszközzel 

• időhatározó használata: élethelyzetekhez kapcsolódva a jövő és múlt idő 
használata szóban, vagy bármely AAK-s eszközzel, személyre szabott 
segítséggel (pl. napirend, hetirend, naptár, személyes napló) felhasználva a 
napszakokról, hét napjairól való tudását 

• igeragozás gyakorlása kommunikációs és tanulási szituációkban, személyre 
szabott segítséggel 

• melléknevek fokozásának (középfok és felsőfok) gyakorlása élethelyzetekben, 
szóban, vagy bármely AAK-s eszközzel 

• gyakorlatok képekkel, képsorokkal: sorrendezés (idő, cselekvés, alapvető ok-
okozat), szókincs, nyelvi megértés, mondatalkotás, szimbolikus gondolkodás, 
képolvasás, főfogalom alá rendezés, kategorizáció, leírás, jellemzés 
(melléknevek, főnevek használatával) 

• kérés, elutasítás, komment funkciókban jelen lévő nem tárgyakról való 
kommunikáció gyakorlása (értés és használat) szóban, vagy AAK-s eszközzel és 
személyre szabott segítséggel 

• analóg elemi mondatalkotás gyakorlása tanulási és kommunikációs 
helyzetekben (főnév/ige/melléknév kombinációhasználatával) szóban, vagy 
bármely AAK-s eszközzel 

• vokalizáció bátorítása vers/ének segítségével és kommunikációs helyzetekben 
modellálással; ajakizom gyakorlatok, nyelvgyakorlatok  

• hang ciklizálása, artikulációs mozgások pontosan utánzásának gyakorlása 
önellenőrzés tükörben 

• szótagok/szavak/mondatok utánzása, kimondása személyre szabott 
segítséggel 

• beszélő gyermekeknél: beszédtechnikai és beszédmotoros gyakorlatok 

• a kommunikációs célú echolália megerősítése üzenetként való elfogadással, 
reakcióval, alakítása új szavak, mondatpanelek építésével és 
utánmondásra,/vizuális emlékeztetőkkel/ kivárásra való spontán 
alkalmazással kommunikációs helyzetekben 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

kommunikációs partner; általánosítás; kommunikációs kontextus; 
beszélgetési készségek, időzítés, szerepcsere; absztrakt szimbolikus 
kommunikáció; érzelmek kifejezése; mimika, intonáció, mondatalkotás; 
alapszókincs (receptív, expresszív); AAK; ragozás, igeidők 

A fejlesztés várt 
eredményei  

A legtöbb iskolai kontextusban segítséggel részt vesz a kommunikációban. 
Tud felnőtt kommunikációs partnert váltani. Strukturált helyzetben 
együttműködik és részt vesz kommunikációs interakcióban kortárssal 
személyre szabott segítséggel. Felnőtt partnerrel részt vesz 2 fordulós 
beszélgetésekben, személyre szabott segítséggel képes időzítésre, 
beszélőváltásra. Megért képi szintű nyelvi szimbólumokat. Figyeli, 
értelmezi a mimikát, intonációt tanult kontextusokban. Élethelyzetekben 
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személyre szabott segítséggel megért egyszerű, tanult magyarázó, 
következtető, cél- és okhatározói mellékmondattal kifejezett 
magyarázatokat és következetéseket.  
Szóban, vagy bármely AAK-s eszközzel 

• tanult módon érzelmekről kommunikál 

• kérdés- válasz interakcióban, tanult helyzetekben képes a kérdés 
kivárása, meghallgatása, differenciálása 

• jelen nem lévő tárgyakról tanult módon kommunikál 

• egyszerű mondatot alkot 
Aktív szókincse minimum 85 szó (beszéddel, vagy bármely szimbólummal). 

 
 
Évfolyam: 7. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

2. Társadalmi érintkezési formák Órakeret:  

Előzetes tudás Helyes viselkedésmódok ismerete és betartása a tanult módon. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Törekvés a kontextusnak megfelelő megjelenésre, társas helyzetekben 
adekvát viselkedésre és kommunikációra. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• segítséggel felismerni a helyes és helytelen szokásokat 
• tanult módon tartani a személyes tér határait 

• a helyes és helytelen viselkedést felismerni és a gyakorlatban alkalmazni 

• az elsajátított viselkedésmódok szerint megfelelően kapcsolatot tartani 
egyszerűbb helyzetekben 

Ismeretek 

• viselkedésmódok és helyszínek, alkalmak 
• ülés: a leülés és felállás udvariassági rendje, az ülés módja (szétvetett lábak, 

zárt lábak, székről lecsúszva, asztalra felrakva stb.) 

• járás: a közlekedés módja csoporttal, párban, egyedül 
• távolságtartás: a beszélgetés távolsága ismert és ismeretlen személynél 
• érintések: megfelelő és nem megfelelő érintések (kéz a combra, hátba ütés, 

fenekére csapás, csók arcra, homlokra, szájra stb.) 

• megszólítás – köszönés – bemutatkozás: korosztály – fiatalabb, idősebb, és 
nemek szerinti különbségek figyelembevétele 

• viselkedési szabályok egyénre szabottan, különböző környezetekben 

• az alkalmazkodás, beilleszkedési szokások kidolgozása, begyakorlása 
• megfelelő részvétel különböző társas helyzetekben: pl. vendégségben 
• vendéghívás, köszöntés, búcsúztatás, kínálás 
• ajándék átadás és átvétel 
• ajándék kiválasztásának szempontjai 
• mozi, színház, koncert, egyéb program látogatása 

Tevékenység 

• helyzetgyakorlatok, látott esetek (fotó, videó) a témákkal összefüggésben 
• a felsorolt helyzetekre rövid történetek eljátszása, a helyes és helytelen 

 
életvitel és 
gyakorlat 
 
társadalmi 
ismeretek, 
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viselkedés elválasztása 

• iskolai helyzetekben a viselkedésmódok gyakorlása 

• a már gyakorolt viselkedési szokások átismétlése, gyakorlása szituációkban  
• a helytelen viselkedés javítása 
• köszönés gyakorlása 
• bemutatkozás módja – a felek közötti viszony szerinti változatok gyakorlása 
• külső programhoz megfelelő öltözet viselése, ruhatár használata, jegy 

bemutatása, hely megkeresése, viselkedés előadás alatt (zörgés zacskóval, 
viselkedés idegen szomszéddal) 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

megfelelő érintés, viselkedés, nem megfelelő érintés, viselkedés; a témák 
feldolgozása során felmerülő kifejezések és fogalmak 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Képes észrevenni a helytelen viselkedést, szabály mentén korrigálni. Képes 
a tájékozódáshoz, probléma megoldáshoz, feladata elvégzéséhez 
segítséget kérni, elfogadni és hasznosítani. Képes elsajátítani a szociális 
beilleszkedéshez szükséges készségeket, képességeket. Tanult módon 
tartani a személyes tér határait. Képes viselkedését a tanultak szerint 
kontrollálni különböző környezetekben. 

 
 
Évfolyam: 7. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

7. Előkészület a felnőtt életre Órakeret:  

Előzetes tudás A tanult módon elkülöníteni a helyes – helytelen viselkedésmódokat. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

A társadalmi normák szerinti együttműködés különböző típusú emberi 
kapcsolatokban. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• a tárgyalt eseteket megérteni, észrevenni a helytelen és helyes viselkedést 
• személyes véleményalkotás viselkedések helyességének/helytelenségének 

megítélésekor 

• különböző mélységű kapcsolatok kialakulásának elősegítése kortársakkal és 
felnőttekkel 

• saját érzések, élmények, vélemények, problémák kifejezése 
• ismeretlen és ismert helyzetekben helyes viselkedési formát választani 

Ismeretek 

• konfliktushelyzetek felismerése, megoldási módok kitalálása 
• boltban vásárol, de nem elég a pénze az áru megvásárlására (mit tegyen?) 
• az utcán leszólítja valaki (hogy reagáljon?) 

• aktuálisan előforduló konfliktushelyzetek megbeszélése 
• saját életében, közvetlen környezetében 
• magán és hivatalos jelleg elkülönítése 
• ismerkedés: bizalom, bizalmatlanság 
• hol, kivel közölhetem személyes adataimat? (önkormányzat, orvosi rendelő, 

rendőrség, iskola) 

 
életvitel és 
gyakorlat 
 
társadalmi 
ismeretek 
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• hol, mikor, kinek írom alá a nevemet? 

• segítségkérés – személyi segítő 
Tevékenység 

• képek alapján adott szituációk felismerése, a probléma elemzése, megoldás 
keresése 

• a lehetséges megoldások eljátszása után a helyes megoldás kiválasztása, 
indoklása 

• választás, megkülönböztetés (kinek szóló információt hallasz?) 
• személyes adatok és iratok kezelésének módja 
• szituációs gyakorlatok a személyes iratok használatára (személyi igazolvány, 

bérlet, diákigazolvány, bankkártya, lakcím, lakáskulcs) 

• előfordulható helyzetek a helyes és helytelen cselekvésre 
• helyzetgyakorlatok. probléma megfogalmazása 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

konkrét helyzetekben felmerülő kifejezések és fogalmak  

A fejlesztés várt 
eredményei  

Képes önkifejezéséhez a tanult közlési formákat használni. Képes 
hétköznapi helyzetekhez adekvát megnyilvánulással viszonyulni, ismerni és 
alkalmazni a társadalmi együttélés normáit. Képes a helyes és helytelen 
viselkedést felismerni és a gyakorlatban alkalmazni. Kapcsolataiban 
alkalmazza az emberi együttműködés tanult szabályait. 

 
 
Évfolyam: 7. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

8. Társas kapcsolatok Órakeret:  

Előzetes tudás Ismerni a társas kapcsolatok alapvető típusait, szabályait. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

A társadalmi normák szerinti együttműködés különböző típusú emberi 
kapcsolatokban. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Helyesen használni az elsajátított és begyakorolt együttműködési formákat 
különböző kontextusokban 

• Részt venni kölcsönös interakciókban a tanult szabályok mentén 
• Tudni, hogy mit tehet mások előtt és mit nem 

Ismeretek 

• kapcsolatok és különböző viselkedésformák az osztályközösségben 

• a mindennapi érintkezés formái (együttműködési és udvariassági formulák) 
• kapcsolat az intézmény helyszíneivel, munkatársaival: pl. segítség kérése, 

üzenet átadása, együtt tevékenykedés 

• a nemek közötti kapcsolat 
• a fiúkra és lányokra jellemző viselkedési módok szabadidőben és munkában 
• nonverbális kommunikáció és illemszabályok 
• tekintettel, fejmozdulattal, mimikával, kézjellel kifejezett közlések 

megértésének gyakorlása 

 
 
társadalmi 
ismeretek 
 
 
életvitel és 
gyakorlat 
 
 
környezet-
ismeret 
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• megfelelő külső megjelenés eltérő helyzetekben 

• képek, ábrák, szimbólumok, szituációk információinak megértése (pl. postán, 
közintézményben) 

• osztályközösség, iskolai barátok, az intézmény dolgozói, családtagok, 
gyermekek, fiatalok más intézményekből 

• párkapcsolatok az iskolában. diákszerelem 
• a telefonálás, e-mail és közösségi oldalak használatának biztonsági és 

illemszabályai 

• viselkedés kötött és kötetlen élethelyzetekben 
(munkavégzéskor/szabadidőben) 

• önkontroll stresszhelyzetben, a feszültség levezetésének adaptív lehetősége 
Tevékenység 

• a helyes viselkedés és kommunikációs formák felismerése, elsajátítása, 
gyakorlása 

• társakra jellemző külső és belső tulajdonságok összegyűjtése, csoportosítás 
nemek szerint 

• arckifejezés, testtartás, megfelelő és nem megfelelő viselkedések elemzése 
fotó, ill. videó felvételek alapján 

• ápoltság, rendezettség, célnak megfelelő öltözék (sporthoz, ünnepre, stb.) 
• tágabb környezetében előforduló képek, ábrák stb. jelentésének gyakorlása 

(piktogramok, közlekedési táblák stb.) 
• személyes tapasztalatok, saját kapcsolatok feltérképezése, rögzítése én-

könyvben, naplóban 
• a másik nemmel szembeni viselkedés alapszabályainak tanulása, gyakorlása  

• elfogadható és nem megengedhető viselkedések megkülönböztetése társas 
helyzetekben 

• telefonálás, e-mail és közösségi oldal használata gyakorlása mesterségesen 
kialakított és valós helyzetekben 

• megfelelő viselkedés gyakorlása kötetlen helyzetben, szabadidőben 
• egyénre szabott stratégiák tanulása a stressz kezeléséhez 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

barát, barátságos, ellenfél, barátságtalan, elutasítás, elutasító, szeretet, 
szerelem, szigorú, ideges, gondterhelt, vidám, alkalom, ápolt, rendezett, 
kezelési útmutatók ábrái, közlekedési táblák 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Képes az elsajátított viselkedésmódok szerint kapcsolatot tartani 
egyszerűbb helyzetekben.  

 
 
Évfolyam: 7. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

10. Médiaismeret Órakeret:  

Előzetes tudás könyvek használata, számítógép-használat segítséggel 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Szórakoztatóelektronikai és IKT eszközök használata kommunikációban, 
tanulásban és a szabadidőben; könyvtárhasználat. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 
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Fejlesztési feladat 

• könyvtárban való helyes viselkedés 

• a könyvek és folyóiratok kímélő használata  

• kedvenc tv műsor kiválasztása internetes, vagy papíralapú műsorújságból 

• szórakoztató elektronikai és az IKT eszközök baleset- és rongálásmentes 
használata 

• szórakoztató elektronikai és IKT interaktív használatával összefüggő veszélyek 
felismerése, elkerülése segítséggel  

• rendelkezésre álló információk, lehetőségek közötti válogatás segítséggel 

• szórakoztató elektronikai és IKT eszközök működtetésének alapjai 
Ismeretek 

• könyvtár, könyvtárhasználat 

• szórakoztató elektronikai és IKT eszközök: tv, rádió, számítógép, DVD lejátszó, 
zenelejátszók (pl. CD-lejátszó, MP3, MP4), játékkonzolok (pl. Game Boy, Play 
Station, XBOX  360) , mobileszközök (laptop, PSP, tablet, mobiltelefon) 

• internet, web kettő (pl. video megosztó) 

• háttértárolók (pl. pen drive) 

• támogató applikációk  

• IKT-val támogatott kommunikáció 

• augmentatív támogatás 
Tevékenység 

• könyvtárban való helyes viselkedés gyakorlása személyre szabott segítséggel 

• a könyvek és folyóiratok kímélő használatának gyakorlása  

• könyvtárhasználat: a kívánt könyv, kiadvány megkeresése, kiválasztása 
személyre szabott segítséggel 

• érdeklődés felkeltése a korosztálynak megfelelő újságok, folyóiratok iránt 

• kedvenc tv műsor kiválasztásának gyakorlása internetes, vagy papíralapú 
műsorújságból személyre szabott segítséggel 

• képességeknek megfelelő számítógépes játékok használatának gyakorlása 
személyre szabott segítséggel 

• képességeknek megfelelő számítógépes oktatóprogramok használatának 
gyakorlása személyre szabott segítséggel 

• elektronikus eszközök működtetésének gyakorlása személyre szabott 
segítséggel 

• szórakoztató elektronikai és az IKT eszközök baleset- és rongálásmentes 
használatának szabályainak megismertetése személyre szabott segítséggel 

•  (pl. áram alá helyezés, áramtalanítás, kímélő használat) 

• internet, web kettő (pl. video megosztó) megismerése személyre szabott 
segítséggel 

• video megosztó oldalak böngészése szabadidőben személyre szabott 
segítséggel 

• szórakoztató elektronikai és IKT interaktív használatával összefüggő veszélyek 
felismerésének elkerülésének segítése, személyre szabott segítséggel  

• rendelkezésre álló információk, lehetőségek közötti válogatás személyre 
szabott segítséggel 

• rendelkezésre álló támogató applikációk, IKT-val támogatott kommunikáció, 
augmentatív támogatás használata (pl. kommunikátorok) személyre szabott 
segítséggel 

• rendelkezésre álló mobil applikációk használata szabadidős, tanulási és 
kommunikációs céllal személyre szabott segítséggel 

 
informatika 
 
olvasás, írás  
 
társadalmi 
ismeretek 
 
művészetek 
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Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

könyvtárhasználat; szórakoztató elektronikai és IKT eszközök; internet, web 
kettő; háttértárolók; támogató applikációk, IKT-val támogatott 
kommunikáció, augmentatív támogatás 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Személyre szabott segítséggel használja az iskolai könyvtárat, 
közkönyvtárat. Személyre szabott segítséggel használja kommunikációban, 
tanulásban és a szabadidőben a rendelkezésére álló 
szórakoztatóelektronikai és IKT eszközöket. 

 
 
Évfolyam: 8. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

1. Kommunikáció- nyelv- és beszédfejlesztés, anyanyelv Órakeret:  

Előzetes tudás A legtöbb iskolai kontextusban segítséggel részt vesz a kommunikációban. 
Tud felnőtt kommunikációs partnert váltani. Strukturált helyzetben részt 
vesz kommunikációs interakcióban kortárssal személyre szabott 
segítséggel. Felnőtt partnerrel részt vesz 2 fordulós beszélgetésekben, 
személyre szabott segítséggel képes időzítésre, beszélőváltásra. Megért 
képi szintű nyelvi szimbólumokat. Szóban, vagy bármely AAK-s eszközzel 
tanult módon érzelmekről kommunikál; képes a kérdés kivárása, 
meghallgatására, differenciálására; kérdés- válasz interakcióban jelen nem 
lévő tárgyakról is kommunikál tanult módon; egyszerű mondatot alkot. 
Aktív szókincse minimum 85 szó (beszéddel, vagy bármely szimbólummal). 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Aktív részvétel a tanórai és tanórán kívüli kommunikációban. 
Kommunikáció különböző partnerekkel, funkciókban, formákban. Absztrakt 
nyelvi szimbólumok használata. Kérdésfeltevés. Beszélgetési készségek. 
Élménymegosztás, érzelemkifejezés. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• a legtöbb iskolai kontextusban részt vesz a kommunikációban: különböző 
tanult kommunikációs funkciók és formák, szavak használata új helyzetekben  

• részvétel 3-6 fordulós beszélgetésekben, időzítés, beszélőváltás, szerepcsere 

• egyre absztraktabb nyelvi szimbólumok értése és használata  

• Többféle transzmissziós technika használata a nonverbális kommunikációban, 
AAK-ban 

• strukturált kiscsoportos helyzetben együttműködést igénylő feladatok, 
egyszerű funkcióban kommunikáció kortárssal 

• rámutatás használata különböző kommunikációs funkciókban  

• természetes instrumentális gesztusok értése, és használata kommunikációs 
céllal 

• alapérzelmekhez tartozó mimika, testtartás, intonáció megfigyelése, 
értelmezése 

• Hangerő-szabályozás: élethelyzetekben a különböző hangerő szabályozása 

• mindennapi tárgyak leírása, jellemzése (melléknevek, főnevek, igék)  

• Alárendelő összetett mondatok megértése: a cél- és okhatározói 
mellékmondatok gyakorlása, a kapcsolatos mondat alkotása 

• Felkiáltó és óhajtó mondatok értelmezése, használata 

• a tanult kérdések differenciálása, válaszadás  

 
ábrázolás, 
alakítás 
 
ének, zene 
 
mozgásnevel
és  
 
olvasás, írás 
 
környezet-
ismeret 
 
minden 
egyéb 
tárgyhoz 
tartozó lexika 
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• élménymegosztás: a birtokos névmások értése és használata; saját 
élményeire vonatkozó kommentek meghallgatása/megértése/követése  

• információkérés: egyszerű kérdésfeltevésnél a kérdések bővítése; a ki, hol, 
mikor kérdőszavak 

• szociális rutinok gyakorlása 

• érzelmek kifejezése: saját négy (vidámság, düh, szomorúság, félelem) 
alapérzelem; felnőtt partnerek és kortársak viselkedése különböző érzelmi 
állapotokban 

• a tananyagok lexikájának ismerete 

• az ismert lexika főfogalom alá rendezése 

• beszédfejlesztés 
Ismeretek  

• kommunikációs kontextus 

• Különböző transzmissziós technikák a nonverbális kommunikációban 

• együttműködés, kommunikáció kortárssal 

• absztrakt nyelvi szimbólumok 

• beszélgetési készségek: időzítés, beszélőváltás, szerepcsere 

• természetes instrumentális gesztusjelek, mimika, intonáció, hangerő-
szabályozás 

• kommunikációs funkciók: kérés, elutasítás, válaszadás, szociális rutin, 
figyelemfelhívás, élménymegosztás, információkérés, érzelmek kifejezése, 
komment 

• kommunikációs formák: gesztus, piktogram, beszéd 

• kommunikatív alapszókincs bővítése (receptív, expresszív) 

• kérdőszavak 

• mutató névmás, birtokos névmások, melléknévfokozás, hely-, idő-, cél- és 
eszközhatározó  

• kijelentő mondat, kérdő mondatok; állító és tagadó mondat 

• analóg elemi mondatalkotás (főnév/ige/melléknév/számnév kombináció) 

• alárendelő összetett mondat: a cél- és okhatározói mellékmondat 

• leírás, jellemzés (melléknevek, főnevek, igék) 

• főnevek, igék, melléknevek, határozószók, kérdőszók 

• vokalizáció, szótagok/szavak/mondatok használata 

• beszédfejlesztés 

• a kommunikációs célú echolália megerősítése kommunikációs helyzetekben 
Tevékenység 

• részvétel bíztatása a lehető legtöbb osztálytermi és azon kívüli 
kommunikációs helyzetben: a tanult kommunikatív funkciók/formák/szavak 
gyakorlása új kommunikációs kontextusban, szóban, vagy bármely AAK-s 
eszközzel.  

• szókincsének aktivizálása tanórai és tanórán kívüli (pl. ünnepek, külső 
programok, szabadidő) kontextusokban, szóban, vagy bármely AAK-s 
eszközzel 

• egyre absztraktabb szimbólumok használatának gyakorlása kommunikációs 
helyzetekben (színes vagy fekete-fehér rajz, beszéd) személyre szabott 
segítséggel 

• különböző transzmissziós technikák használatának gyakorlása a nonverbális 
kommunikációban, AAK-ban: átadás, rámutatás, szemkontaktus stb. 

• tárgy/tevékenység kétdimenziós szimbólumára való rámutatás gyakorlása 
kommunikációs céllal, különböző kommunikációs funkciókban  
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• strukturált egyéni és kiscsoportos helyzetben együttműködést igénylő 
feladatok gyakorlása, egyszerű funkcióban kommunikáció bátorítása 
kortárssal (kérés, elutasítás, komment, élménymegosztás, szociális rutin, 
információkérés és nyújtás) szóban, vagy bármely AAK-s eszközzel 

• kommentek kivárásának, meghallgatásának, differenciálásának, 
megértésének gyakorlása személyre szabott segítséggel (pl. szerepcserét, 
meghallgatást, várakozást jelző vizuális segítségek)  

• 3-6 fordulós beszélgetésekben való részvétel bátorítása, időzítés, 
beszélőváltás, szerepcsere gyakorlása személyre szabott segítséggel. 

• a választási lehetőségekkel kapcsolatos választó mellérendelő mondat 
megértésének gyakorlása személyre szabott segítséggel (pl. választó tábla, 
AAK) 

• tanult természetes gesztusok megértésének gyakorlása különböző 
funkciókban  

• természetes instrumentális gesztusok használatának gyakorlása, körének 
bővítése (pl. igen, nem, gyere, kérem, nézd, figyelj, nézd, add, várj, mutasd) 

• a különböző élethelyzeteknek megfelelő hangerő szabályozásának gyakorlása 
személyre szabott segítséggel  

• egyszerű felkiáltó és óhajtó mondatok értelmezése mindennapi helyzetekben, 
mondatot alkotása személyre szabott segítséggel (állítmány+ tárgy) 

• elutasításkor tagadó mondat alkotásának gyakorlása szóban, vagy bármely 
AAK-s eszközzel 

• élménymegosztás gyakorlása, saját élményeire vonatkozó kommentek 
meghallgatásának/megértésének /követésének gyakorlása személyre szabott 
segítséggel (pl. én-könyv, személyes napló, fotók, napirend, hetirend, naptár, 
AAK) 

• saját négy érzelem tudatosításának segítése (vidámság, düh, szomorúság, 
félelem) felmerülő helyzetekben a viselkedéses jellemzők kiemelésével 
(testtartás, mimika, vokalizáció/beszéd, intonáció); összekötni, megnevezni 
kifejezését bátorítani bármely szimbólummal 

• alapérzelmekhez (düh, vidámság, szomorúság, félelem) tartozó mimika és 
viselkedések (pl. sírás, nevetés, elhúzódás) megfigyelése, értelmezése 
élethelyzetekben felnőtteken és kortársakon, összekötése bármely tanult 
szimbólummal személyre szabott segítséggel  

• a ki, hol, mikor kérdőszavak gyakorlása kommunikációs helyzetekben 
információkérésre 

• a cél- és okhatározói mellékmondatok értelmezése viselkedéses szempontok 
megadásánál személyre szabott segítséggel. 

• a hely-, idő- és módféle határozói alárendelő összetett mondatotok 
megértésének gyakorlása élethelyzetekben tárgyak, cselekvések helyének 
várható vagy már megtörtént idejének, elvégzési módjának meghatározására 

• melléknevek fokozásának (középfok és felsőfok) gyakorlása élethelyzetekben, 
szóban, vagy bármely AAK-s eszközzel 

• gyakorlatok képekkel, képsorokkal: sorrendezés (idő, cselekvés, alapvető ok-
okozat), szókincs, nyelvi megértés, mondatalkotás, szimbolikus gondolkodás, 
képolvasás, főfogalom alá rendezés, kategorizáció, leírás, jellemzés 
(melléknevek, főnevek használatával) 

• kérés, elutasítás, komment funkciókban jelen lévő nem tárgyakról való 
kommunikáció gyakorlása (értés és használat) szóban, vagy AAK-s eszközzel, 
személyre szabott segítséggel 



100 
 

• analóg elemi mondatalkotás gyakorlása tanulási és kommunikációs 
helyzetekben (főnév/ige/melléknév/számnév kombináció használatával) 
szóban, vagy bármely AAK-s eszközzel 

• vokalizáció bátorítása vers/ének segítségével és kommunikációs helyzetekben 
modellálással; ajakizom gyakorlatok, nyelvgyakorlatok  

• szótagok/szavak/mondatok utánzásának gyakorlása, kimondása személyre 
szabott segítséggel 

• beszélő gyermekeknél: beszédtechnikai és beszédmotoros gyakorlatok 

• a kommunikációs célú echolália megerősítése különböző segítségekkel 
(üzenetként való elfogadással, reakcióval, alakítása új szavak, mondatpanelek 
építésével és utánmondásra,/vizuális emlékeztetőkkel/ kivárásra; megkezdett 
mondatokkal segítve) és spontán alkalmazásának bátorítása kommunikációs 
helyzetekben 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

kommunikációs partner; általánosítás; kommunikációs kontextus; 
beszélgetési készségek, transzmissziós technika; időzítés, szerepcsere; 
absztrakt szimbolikus kommunikáció; érzelmek kifejezése; mimika, 
intonáció, hangerő, mondatalkotás; alapszókincs (receptív, expresszív); 
AAK; kérdőszók 

A fejlesztés várt 
eredményei  

A legtöbb kontextusban segítséggel részt vesz a kommunikációban. 
Tud felnőtt kommunikációs partnert váltani. Strukturált helyzetben 
együttműködik és részt vesz kommunikációs interakcióban kortárssal 
személyre szabott segítséggel. Felnőtt partnerrel részt vesz 3-6 fordulós 
beszélgetésekben, személyre szabott segítséggel; képes időzítésre, 
beszélőváltásra, szerepcserére. Megért és használ képi szintű nyelvi 
szimbólumokat. Többféle transzmissziós technikát használ a nonverbális 
kommunikációban, AAK-ban. Képes a hangereje szabályozására tanult 
helyzetekben. Figyeli, értelmezi a mimikát, intonációt tanult 
kontextusokban. Tanult helyzetekben személyre szabott segítséggel 
megért egyszerű, tanult magyarázó, következtető, cél- és okhatározói 
mellékmondattal kifejezett magyarázatokat és következetéseket.  
Szóban, vagy bármely AAK-s eszközzel 

• képes tanult kérdést feltenni 

• tanult módon érzelmekről kommunikál 

• kérdés- válasz interakcióban, tanult helyzetekben képes a kérdés 
kivárása, meghallgatása, differenciálása 

• jelen nem lévő tárgyakról tanult módon kommunikál 

• egyszerű mondatot alkot 
Aktív szókincse minimum 100 szó (beszéddel, vagy bármely 
szimbólummal). 

 
 
Évfolyam: 8. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

2. Társadalmi érintkezési formák Órakeret:  

Előzetes tudás Helyes viselkedésmódok ismerete és betartása. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Törekvés a kontextusnak megfelelő megjelenésre, társas helyzetekben 
adekvát viselkedésre és kommunikációra. 
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Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 
• segítséggel felismerni a helyes és helytelen szokásokat 

• tanult módon tartani a személyes tér határait 
• a helyes és helytelen viselkedést megnevezni és a gyakorlatban alkalmazni 
• az elsajátított viselkedésmódok szerint megfelelően kapcsolatot tartani 

egyszerűbb helyzetekben 
Ismeretek 

• Viselkedésmódok és helyszínek, alkalmak 
• ülés: a leülés és felállás udvariassági rendje, az ülés módja (szétvetett lábak, 

zárt lábak, székről lecsúszva, asztalra felrakva stb.) 

• járás: a közlekedés módja csoporttal, párban, egyedül 

• távolságtartás: a beszélgetés távolsága ismert és ismeretlen személynél 
• érintések: megfelelő és nem megfelelő érintések (kéz a combra, hátba ütés, 

fenekére csapás, csók arcra, homlokra, szájra stb.) 
• megszólítás – köszönés – bemutatkozás: korosztály – fiatalabb, idősebb, és 

nemek szerinti különbségek figyelembevétele 

• viselkedési szabályok egyénre szabottan, különböző környezetekben 
• az alkalmazkodás, beilleszkedési szokások kidolgozása, begyakorlása 
• megfelelő részvétel különböző társas helyzetekben: pl. vendégségben 
• vendéghívás, köszöntés, búcsúztatás, kínálás 
• ajándék átadás és átvétel 
• ajándék kiválasztásának szempontjai 
• mozi, színház, koncert, táncos rendezvény látogatása 

• felkérés táncra, elköszönés, udvarias visszautasítás 
Tevékenység 

• helyzetgyakorlatok, látott esetek (fotó, videó) a témákkal összefüggésben 
• a felsorolt helyzetekre rövid történetek eljátszása, a helyes és helytelen 

viselkedés elválasztása 

• iskolai helyzetekben a viselkedésmódok gyakorlása 
• a már gyakorolt viselkedési szokások átismétlése, gyakorlása szituációkban 
• a helytelen viselkedés javítása 
• köszönés gyakorlása 
• bemutatkozás módja – a felek közötti viszony szerinti változatok gyakorlása 

• helyzetgyakorlatok 
• illő öltözet, ruhatár használata, színházban, moziban a jegy bemutatása, hely 

megkeresése, viselkedés előadás alatt (zörgés zacskóval, viselkedés idegen 
szomszéddal) 

 
életvitel és 
gyakorlat 
 
társadalmi 
ismeretek 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

a témák feldolgozása során felmerülő kifejezések és fogalmak 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Képes észrevenni a helytelen viselkedést, szabály mentén korrigálni. Képes 
a tájékozódáshoz, probléma megoldáshoz, feladata elvégzéséhez 
segítséget kérni, elfogadni és hasznosítani. Képes elviselni, ha 
figyelmeztetik hibájára. Képes megkezdett tevékenységet félbehagyni. 
Tanult helyzetben Képes alkalmazni a szociális beilleszkedéshez szükséges 
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alapkészségeket, képességeket. Tanult módon tartja a személyes tér 
határait. Képes viselkedését a tanultak szerint kontrollálni különböző 
környezetekben. 

 
 
Évfolyam: 8.  

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

7. Előkészület a felnőtt életre Órakeret: 

Előzetes tudás A tanult módon elkülöníteni a helyes – helytelen viselkedésmódokat. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

A társadalmi normák szerinti együttműködés különböző típusú emberi 
kapcsolatokban. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• a tárgyalt eseteket megérteni, észrevenni a helytelen és helyes viselkedést 
• személyes véleményalkotás viselkedések helyességének/helytelenségének 

megítélésekor 

• különböző mélységű kapcsolatok kialakulásának elősegítése kortársakkal és 
felnőttekkel 

• saját érzések, élmények, vélemények, problémák kifejezése 
• ismeretlen és ismert helyzetekben helyes viselkedési formát választani 

Ismeretek 

• konfliktushelyzetek felismerése, megoldási módok kitalálása 
• boltban vásárol, de nem elég a pénze az áru megvásárlására (mit tegyen?) 

• az utcán leszólítja valaki (hogy reagáljon?) 
• aktuálisan előforduló konfliktushelyzetek megbeszélése 

• saját életében, közvetlen környezetében, könyvek, filmek részleteiben 
megjelenő konfliktusok megoldása 

• magán és hivatalos jelleg elkülönítése 

• ismerkedés: bizalom, bizalmatlanság 
• hol, kivel közölhetem személyes adataimat? (önkormányzat, orvosi rendelő, 

rendőrség, iskola) 

• hol, mikor, kinek írom alá a nevemet? 
• segítségkérés – személyi segítő 

Tevékenység 

• képek, filmrészletek alapján adott szituációk felismerése, a probléma 
elemzése, megoldás keresése 

• a lehetséges megoldások eljátszása után a helyes megoldás kiválasztása, 
indoklása 

• választás, megkülönböztetés (kinek szóló információt hallasz?) 
• személyes adatok és iratok kezelésének módja 

• szituációs gyakorlatok a személyes iratok használatára (személyi igazolvány, 
bérlet, diákigazolvány, bankkártya, lakcím, lakáskulcs) 

• előfordulható helyzetek a helyes és helytelen cselekvésre 
• helyzetgyakorlatok; probléma megfogalmazása 

 
életvitel és 
gyakorlat 
 
 
társadalmi 
ismeretek 

Kulcsfogalmak/ konkrét helyzetekben felmerülő kifejezések és fogalmak 
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fogalmak 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Képes önkifejezéséhez verbális és nonverbális közlési formákat használni. 
Képes hétköznapi helyzetekhez adekvát megnyilvánulással viszonyulni, 
ismerni és alkalmazni a társadalmi együttélés normáit. Képes a helyes és 
helytelen viselkedést megnevezni és a gyakorlatban alkalmazni. 
Kapcsolataiban alkalmazza az emberi együttműködés tanult szabályait. 

 
 
Évfolyam: 8. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

8. Társas kapcsolatok Órakeret:  

Előzetes tudás Képes az elsajátított viselkedésmódok szerint kapcsolatot tartani 
egyszerűbb helyzetekben. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Együttműködés különböző társas helyzetekben megszokott és új személyek 
esetében. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• helyesen használni az elsajátított és begyakorolt együttműködési formákat 
különböző kontextusokban 

• részt venni kölcsönös interakciókban a tanult szabályok mentén 
• tudni, hogy mit tehet mások előtt és mit nem 
• ismert, begyakorolt helyzetekben tudni, hogy viselkedése milyen hatással 

lehet másokra 
Ismeretek 

• kapcsolatok és különböző viselkedésformák a családban, iskolában, iskolán 
kívül 

• a mindennapi érintkezés formái (együttműködési és udvariassági formulák) 

• kapcsolat az intézmény helyszíneivel, munkatársaival: pl. segítség kérése, 
üzenet átadása, együtt tevékenykedés 

• a nemek közötti kapcsolat 
• a fiúkra és lányokra, felnőtt nőkre és férfiakra jellemző viselkedési módok 

szabadidőben és feladathelyzetben 

• nonverbális kommunikáció és illemszabályok 
• tekintettel, fejmozdulattal, mimikával, kézjellel, vagy AAK-s eszközzel 

kifejezett közlések megértésének gyakorlása 

• megfelelő külső megjelenés eltérő helyzetekben 
• képek, ábrák, szimbólumok, szituációk információinak megértése (pl. postán, 

közintézményben) 

• különböző társasági körök és kapcsolódó viselkedési szabályok 
• párkapcsolatok az iskolában; diákszerelem 

• a telefonálás, e-mail és közösségi oldalak használatának biztonsági és 
illemszabályai 

• önkontroll stresszhelyzetben, a feszültség levezetésének adaptív lehetősége 
Tevékenység 

• a helyes viselkedés és kommunikációs formák felismerése, elsajátítása, 

 
társadalmi 
ismeretek 
 
életvitel és 
gyakorlat 
 
környezet-
ismeret 
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gyakorlása 

• társakra jellemző külső és belső tulajdonságok összegyűjtése, csoportosítás 
nemek szerint 

• arckifejezés, testtartás, megfelelő és nem megfelelő viselkedések elemzése 
fotó, ill. videó felvételek alapján 

• ápoltság, rendezettség, célnak megfelelő öltözék. (sporthoz, ünnepre, stb.) 
• tágabb környezetében előforduló képek, ábrák stb. jelentésének gyakorlása 

(piktogramok, közlekedési táblák stb.) 

• személyes tapasztalatok, saját kapcsolatok feltérképezése, rögzítése én-
könyvben, naplóban 

• a másik nemmel szembeni viselkedés alapszabályainak tanulása, gyakorlása.  
• elfogadható és nem megengedhető viselkedések egy kapcsolatban 
• telefonálás, e-mail és közösségi oldal használata gyakorlása mesterségesen 

kialakított és valós helyzetekben 

• megfelelő viselkedés kötetlen helyzetben, szabadidőben 
• egyénre szabott stratégiák tanulása a stressz kezeléséhez 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

barát, barátságos, ellenség, ellenfél, barátságtalan, elutasítás, elutasító, 
szeretet, szerelem, intimitás, szigorú, ideges, gondterhelt, vidám, alkalom, 
ápolt, rendezett, kezelési útmutatók ábrái, közlekedési táblák 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Képes az elsajátított viselkedésmódok szerint kapcsolatot tartani 
egyszerűbb élethelyzetekben, kontrollálni személyközi viselkedését. Képes 
meghatározott ideig saját viselkedését kontrollálni. Alkalmazza a stresszes 
helyzetek megoldásához tanult stratégiákat. 

 
 
Évfolyam: 8. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

10. Médiaismeret Órakeret:  

Előzetes tudás Személyre szabott segítséggel használja az iskolai könyvtárat, 
közkönyvtárat. Személyre szabott segítséggel használja kommunikációban, 
tanulásban és a szabadidőben a rendelkezésére álló 
szórakoztatóelektronikai és IKT eszközöket. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

szórakoztatóelektronikai és IKT eszközök mind önállóbb és 
funkcionálisabban használata kommunikációban, tanulásban és a 
szabadidőben; könyvtárhasználat 
A tömegkommunikációs és informatikai eszközök által közvetített 
információk rendszerezése és értelmezése 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• könyvtárban való helyes viselkedés 

• a könyvek és folyóiratok kímélő használata  

• kedvenc tv műsor kiválasztása internetes, vagy papíralapú műsorújságból 

• szórakoztató elektronikai és az IKT eszközök baleset- és rongálásmentes 
használata 

• szórakoztató elektronikai és IKT interaktív használatával összefüggő veszélyek 

 
informatika 
 
olvasás, írás  
 
társadalmi 
ismeretek 
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felismerése, elkerülése segítséggel  

• rendelkezésre álló információk, lehetőségek közötti válogatás segítséggel 

• szórakoztató elektronikai és IKT eszközök működtetésének alapjai 

• háttértárolók használata 

• a tömegkommunikációs és informatikai eszközök által közvetített 
információkat rendszerezése és értelmezése 

Ismeretek 

• könyvtár, könyvtárhasználat 

• szórakoztató elektronikai és IKT eszközök: tv, rádió, számítógép, DVD lejátszó, 
zenelejátszók (pl. CD-lejátszó, MP3, MP4), játékkonzolok (pl. Game Boy, Play 
Station, XBOX  360) , mobileszközök (laptop, PSP, tablet, mobiltelefon) 

• internet, web kettő (pl. video megosztó) 

• háttértárolók (pl. pendrive) 

• támogató applikációk  

• IKT-val támogatott kommunikáció 

• augmentatív támogatás 

• háttértárolók 

• tömegkommunikáció 
Tevékenység 

• Személyre szabott, elsősorban vizuális támogatás (pl. algoritmusok, 
viselkedéses szabályok) használatának gyakorlása a mind önállóbb és 
funkcionálisabb, balesetmentesen eszközhasználat érdekében. 

• könyvtárban való helyes viselkedés gyakorlása személyre szabott segítséggel 

• a könyvek és folyóiratok kímélő használatának gyakorlása  

• könyvtárhasználat: a kívánt könyv, kiadvány megkeresése, kiválasztása 
személyre szabott segítséggel 

• érdeklődés felkeltése a korosztálynak megfelelő újságok, folyóiratok iránt 

• kedvenc tv műsor kiválasztásának gyakorlása internetes, vagy papíralapú 
műsorújságból személyre szabott segítséggel 

• képességeknek megfelelő számítógépes játékok használatának gyakorlása 
személyre szabott segítséggel 

• képességeknek megfelelő számítógépes oktatóprogramok használatának 
gyakorlása személyre szabott segítséggel 

• elektronikus eszközök működtetésének gyakorlása személyre szabott 
segítséggel 

• szórakoztató elektronikai és az IKT eszközök baleset- és rongálásmentes 
használatának szabályainak megismertetése személyre szabott segítséggel 

•  (pl. áram alá helyezés, áramtalanítás, kímélő használat) 

• internet, web kettő (pl. video megosztó) megismerése személyre szabott 
segítséggel 

• video megosztó oldalak böngészése szabadidőben személyre szabott 
segítséggel 

• szórakoztató elektronikai és IKT interaktív használatával összefüggő veszélyek 
felismerésének elkerülésének segítése, személyre szabott segítséggel  

• rendelkezésre álló információk, lehetőségek közötti válogatás személyre 
szabott segítséggel 

• adatok tárolása és előkeresése háttértárolókról (pl. pendrive) személyre 
szabott segítséggel 

• rendelkezésre álló támogató applikációk, IKT-val támogatott kommunikáció, 
augmentatív támogatás használata (pl. kommunikátorok) személyre szabott 

művészetek 
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segítséggel 

• rendelkezésre álló mobil applikációk használata szabadidős, tanulási és 
kommunikációs céllal személyre szabott segítséggel 

• személyre szabott segítséggel a tömegkommunikációs és informatikai 
eszközök által közvetített információkat rendszerezésének és értelmezésének 
gyakorlása 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

könyvtárhasználat; szórakoztató elektronikai és IKT eszközök; internet, web 
kettő; háttértárolók; támogató applikációk, IKT-val támogatott 
kommunikáció, augmentatív támogatás 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Személyre szabott segítséggel használja az iskolai könyvtárat, 
közkönyvtárat. Személyre szabott segítséggel használja kommunikációban, 
tanulásban és a szabadidőben a rendelkezésére álló 
szórakoztatóelektronikai és IKT eszközöket, háttértárolókat. Személyre 
szabott támogatás mellett mind önállóbban és funkcionálisabban, 
balesetmentesen használja az eszközöket, épségüket megőrzi. 
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Olvasás – írás 
 
Évfolyam: 1-8. 
 
Tantárgyi célok és feladatok 
 
A tantárgy célja, megalapozni és fejleszteni az olvasás-írás elsajátításához és gyakorlásához 
szükséges alapkészségeket és a fogalmi gondolkodást, fejleszteni a nyelvi és 
kommunikációs képességet, a grafomotorikát és az artikulációt. 
A középsúlyosan értelmi fogyatékos autizmus spektrum zavarral küzdő tanuló esetében a 
pedagógusok feladata elérni, hogy az életkornak és az egyéni képességeknek megfelelő 
olvasási és írási technikák folyamatos fejlesztésével, és alkalmazásával a tanuló legyen 
képes az információkat elemi szinten megszerezni, átadni, legyen képes könnyen érthető, 
rövid szöveg elolvasására, értelmezésére, néhány egyszerű gondolat leírására egyre 
kevesebb segítséggel. 
A tanulókkal szemben támasztott elvárás, hogy folyamatosan legyen képes megismerni az 
olvasott és írott betűk, szavak, egyszerű mondatok, piktogramok jelentéstartalmát. Váljon 
igénnyé az egyszerű írásos utasítások, figyelmeztetések, feliratok értelmezése, alakuljon ki a 
tevékenységek és információk piktogramos megjelenítésének értelmezési képessége, 
folyamatosan bővüljön a környezetben előforduló írásos utasítások megértése, követése. Az 
elsajátított olvasási technikával alakuljanak ki olyan képességek, amelyek hozzásegítik a 
tanulót a kommunikációs eszközök használatához, különböző ismeretek elsajátításához, a 
mindennapi életbe való mind önállóbb tevékenységvégzéshez beilleszkedéshez. 
 
Legfőbb cél az anyanyelvi kommunikáció fejlesztése, kommunikációs igény felkeltése és 
fenntartása, az ehhez szükséges nyelvi alapok megteremtése. Alapvető probléma nem a 
beszéd hiánya vagy fejlődési zavara, hanem a kommunikációs szándék, illetve a 
kommunikációs funkció megértésének sérülése. Minden autizmus spektrum zavarral küzdő 
gyermeknél - függetlenül verbális képességeik színvonalától - elsődleges fontosságú cél 
tehát az egyén képességszintjének megfelelő kommunikatív kompetencia megteremtése. 
Autizmus spektrum zavarral küzdő értelmi fogyatékos gyermekek több, mint fele soha nem 
tanul meg beszélni, de a beszéd formai megléte mellett is közös jellemző a nyelvi és 
szociokommunikációs problémák fennállása; emiatt számukra elengedhetetlen a beszéd-, 
nyelvi-, és kommunikáció-fejlesztésben augmentatív eszközök használata, alternatív módok 
tanítása. Emellett fontos a tanuláshoz, az önálló ismeretszerzéshez szükséges 
alapkészségek kialakítása, a szövegértő képesség megalapozása a kommunikáció 
különböző csatornáinak igénybevételével. 
 
A tantárgy legfőbb feladatai: gazdagítani a tanuló aktívan használt szókincsét; fejleszteni a 
kommunikációs helyzeteknek megfelelő szövegalkotást; társalgási és udvariassági formulák, 
metakommunikációs jelzések értését és használatát. A hiányzó nyelvi készségeket 
kompenzálása mellett az olvasmányok (konkrét, mindennapi élettel kapcsolatos rövid 
történetek) tartalma lehetőséget nyújt alapvető ismeretek megszerzése mellett, a szociális és 
érzelmi tudás gazdagítására. Az íráskészség fejlesztése, az összerendezett írásmozgások 
kialakulása megteremti az írásbeli nyelvhasználat lehetőségét, melynek fontos szerepe lehet 
az augmentatív kommunikációs eszközök és más önállóságot támogató környezeti 
támpontok alkalmazásában.  
A felső tagozaton a tárgy bevezeti a tanulókat szövegek feldolgozásával a magyar nyelv 
rendszerébe, miközben tovább építi a tanuló társas nyelvhasználatát, fogalmi 
gondolkodását, műveltségét és támogatja az érzelmi, szociális, intellektuális érésüket és 
tudásaikat olvasmányaikon keresztül (pl. szociális történetek). Fejleszti a beszédpercepciós 
képességet és a beszédértést; gazdagítja a tanulók által aktívan használt szókincsét. Segíti 
az információszerzést, az információk rögzítését.  
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1.-8. évfolyam 
 
 
A tantárgy különösen fontos szerepet játszik az erkölcsi nevelésben az egyszerű fogalmak, 
szabályok, utasítások megismerésének, megértésének megalapozásával; a társas 
érintkezési, viselkedési formák alkalmazásának kialakításával.  
 
Nemzeti azonosságtudat, hazafias nevelés kapcsán a középsúlyosan értelmi fogyatékos 
autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók elsősorban saját, közvetlen élményeiken 
keresztül, a szűkebb közösség szokásrendszerének, a környezetben előforduló, 
megtapasztalható népi hagyományoknak a megismerésével, valamint írásos emlékeinken 
keresztül ismerhetik meg nemzeti kultúránk értékeit.  
 
Állampolgárságra, demokráciára nevelés kapcsán a középsúlyosan értelmi fogyatékos 
autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók nevelésének-oktatásának alapvető célja, hogy 
olyan gondolkodási, szociális-kommunikációs készségeket alakítsunk ki, melyek lehetővé 
teszik az egyén részvételét szűkebb és tágabb társas környezetében.  
 
Az önismeret és a társas kultúra fejlesztésekor hangsúlyos szerepet kap a saját 
személyiség, a külső és belső tulajdonságok megismertetése, a saját viselkedés 
kontrolljának, a kooperációnak, szociális normáknak direkt tanítása, mivel azok intuitív 
megértésére, spontán elsajátítására korlátozottan számíthatunk. Ebben az alapvető 
kultúrtechnikák alkalmazása hangsúlyos szerephez jut. 
 
Testi és lelki egészségre nevelésében elsődleges az érzelmi biztonság megteremtése, a 
pozitív, reális énkép és önértékelés támogatása, a fejlődési zavarral gyakran együtt járó 
szorongás megelőzése, oldása. E feladatokban az írott, piktogramokkal segített információ 
megértésének és használatának fontos szerepe van. 
 
A családi életre nevelés a középsúlyosan értelmi fogyatékos autizmus spektrum zavarral 
küzdő tanuló esetében is kiemelkedő jelentőségű. Az iskola alapvető feladata, hogy segítse 
az érintett családokat az autizmus-specifikus célok kitűzésében és megfelelő nevelési 
stratégiák alkalmazásában, mivel a hagyományos módszerek többsége nem válik be az 
érintett gyermekek esetében. Az írás-olvasás képességének lehető legmagasabb szintjének 
kialakítása és otthoni használata fontos cél. 
 
Fenntarthatóság, környezettudatosság területén a környezet célzott megfigyelése, 
felfedezése a pedagógus aktív közreműködése; piktogramos, írott környezeti támpontok 
nélkül elképzelhetetlen. A fejlesztés e területen is a közvetlen, mindennapi élettel 
kapcsolatos tapasztalatokon alapul.  
 
Az anyanyelvi kommunikáció a fejlesztés fő célterülete, mint a kapcsolatteremtés és 
fenntartás, valamint az információcsere eszköze. A középsúlyosan értelmi fogyatékos 
autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek esetében a kommunikációs képességek 
fejlődése és nyelvelsajátítás folyamata minőségileg eltér a tipikusan fejlődő kortársakétól. A 
fejlődési zavar kihat a szókincs, jelentés, nyelvtan és nyelvi funkciók elsajátítására és 
rugalmas alkalmazásukra. Hiányozhatnak vagy sérülhetnek azok a képességek, melyek 
lehetővé teszik a helyzetnek megfelelő személyközi kommunikációt és a nyelvi úton történő 
ismeretszerzést. Különösen nehezített az élő nyelv és szociális közvetítés útján való tanulás. 
Minden gyermeknél – függetlenül verbális képességeinek színvonalától – elsődleges cél az 
egyén képességszintjének megfelelő kommunikatív kompetencia megteremtése. A cél 
eléréséhez szükséges lehet alternatív kommunikációs eszközrendszerek alkalmazására, 
melyek tárgyak, piktogramok, írás és olvasás segítségével támogatják a megértést és 
kifejezést. A kommunikációs képességek sérülése és a kompenzáció lehetősége 
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egyénenként mérendő fel, a fejlődési zavar spektrum jellege, az egyéni képességek és 
tünetek nagyfokú változatossága miatt. 
 
Szociális és állampolgári kompetencia terén előtérbe kerül az önismeret és a közvetlen 
szociális környezet megismerése, a társas viselkedés szabályainak ismerete, betartása. 
Mivel az autizmus spektrum zavarok lényegi jellemzője a szociális megértés sérülése, az 
érintett tanulók esetében elsősorban a tények, ismeretek, együttélési szabályok elsajátítása 
kap prioritást, melyek közvetítésében elsődleges eszköz az írott, illetve piktogramos 
megsegítés. 
 
Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség műveltségi területen megjelenő 
számos fejlesztési tartalom és cél fontos terápiás lehetőséget jelent az anyanyelvi 
fejlesztésében. 
 
A hatékony, önálló tanulás kapcsán számolnunk kell azzal, hogy az autizmus spektrum 
zavar számos speciális kognitív nehézséggel és a kommunikáció sérülésével jár együtt. A 
tanulási folyamatban az élő nyelv és a szociális közvetítés megnehezíti, míg a vizuális 
információhordozók alkalmazása segíti a világ megismerését. Az önállóság elősegítésének 
egyik fontos módszertani eszköze az élő nyelv és a szociális közvetítés helyettesítése, 
kiegészítése egyénre szabott vizuális környezeti támpontokkal, ebben az olvasás-írás 
alkalmazásának képessége kiemelt jelentőségű.  
 
Digitális kompetencia területén az IKT alkalmazása egyedülálló lehetőséget jelent az 
autizmussal élő tanulók számára a kommunikációs akadálymentesítés és a tanulás 
tekintetében egyaránt. Szociális-kommunikációs sérülésük miatt azonban nehézséget 
jelenthet számukra az IKT interaktív használatával összefüggő veszélyek felismerése, 
elkerülése, valamint a rendelkezésre álló információk közötti kritikus válogatás. 
 
Médiatudatosságra nevelés kapcsán a tanulók különösen veszélyeztetettek lehetnek a 
különböző médiumok által közvetített tartalmak meg nem értése, félreértése tekintetében és 
fokozott a függőségek kialakulásának veszélye is. Ugyanakkor a különböző médiumok 
lehetővé teszik az élő nyelvtől és szociális közvetítéstől független tanulást és 
kapcsolatteremtést, valamint olyan multimédiás tananyagok kialakítását, melyek lelassítják 
és hozzáférhetővé teszik a szociális interakciókat, nagyban hozzájárulva a fejlődési zavar 
következményeinek enyhítéséhez. 
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Évfolyam 1. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

1. Beszédfejlesztés Órakeret:  

Előzetes tudás Reagál a környezeti ingerekre, alapvető társas kezdeményezésekre. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Elemi kommunikatív viselkedések kialakítása, beszédfejlesztés alapozása. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• megkülönböztetett figyelem a beszédre, nevére való odafordulás, felfigyelés 

• egylépéses, alapvető instrukciók megértése  

• ismert tárgyak, személyek megnevezése élethelyzetekben és képeken. "ki 
ez?", "mi ez?", kérdésekre ismert helyzetekben egyszavas válasz  

• artikulációs mozgások követése – magánhangzók 

• orron belégzés, szájon át kilégzés, hasi légzés, rágóizmok erősítése, a helyes 
nyelés technikája 

• alap zönge érzékelése, irányított fújás, a hangok felismerése, 
megkülönböztetése 

Ismeretek 

• kommunikatív alapszókincs bővítése (receptív, expresszív) 

• egylépéses instrukciók, meghallgatás 

• szófajok: főnevek, igék, melléknevek  

• egyszavas kifejezések  

• hangejtés – magánhangzók, szájállások, alap zönge, fújás, szájállások 
Tevékenység 

• néhány egyszerű, egylépéses instrukció követésének gyakorlása személyre 
szabott segítséggel 

• részvétel biztosítása meghallgatást igénylő tevékenységekben (mese, vers, 
zene) 

• a hangadások/mozgások tudatosítása utánzással, tükrözéssel 

• elemi szükségletek és tárgyra/tevékenységre vonatkozó egyszerű kívánságok 
kifejezésének gyakorlása, szóban, vagy bármely AAK-s eszközzel 

• tárgyak megnevezése kommunikációs és tanulási szituációkban, szóban 
utánmondással, vagy bármely AAK-s eszközzel 

• válaszadás gyakorlása a „ki ez?”, „mi ez?” kérdésekre kommunikációs és 
tanulási szituációkban, szóban, vagy bármely AAK-s eszközzel. 

• légző-, fújó-, szívógyakorlatok személyre szabott segítséggel 

• ajak-, nyelv-, rágógyakorlatok személyre szabott segítséggel 

• száj csücsörítése fúváshoz személyre szabott segítséggel 

• alap zönge próbálgatása, érzékelése háton, arcon, gégén 

 
 
 
 
kommuni-
káció 
 
ének, zene 
 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

főnév, ige, alapszókincs (receptív, expresszív); artikuláció; AAK, kérés, 
válaszadás 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Próbálkozik az artikulációs mozgások akaratlagos utánzásával. Többnyire 
odafordul, ha a keresztnevét hallja.  
Szóban, vagy bármely AAK-s eszközzel: 

• megért ismert helyzetben három tanult, egyszerű, egylépéses 
instrukciót 

• tanult kommunikációs helyzetben egy-egy szóval megnevez ismert 
tárgyakat  

Aktív szókincse minimum 5 szó (bármely szimbólummal) 
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Évfolyam: 1. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

2. Térorientációs gyakorlatok Órakeret: 

Előzetes tudás Nagymozgások összerendezése. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Elemi eligazodás közvetlen környezetében. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• A relációs fogalmakat megismerni. 

• Soralkotás, balról jobbra haladás. 

• A bal-jobb oldal, irány differenciálása vizuális segítségével. 

• Testséma –testkép kialakítása. 

• A könyvek, papírlapok kíméletes használata, előre, hátra lapozás egyesével. 
Ismeretek 

• Relációs fogalmak. 

• Téri relációk. 

• Eligazodás közvetlen környezetében, személyes terében. 

• Haladás irányát jelző vizuális segítségek. 

• Eligazodás két dimenzióban. 

• Térstruktúra kialakítása. 
Tevékenység 

• Tárgyak helyének meghatározása. 

• Relációs fogalmak megállapítása képen. 

• Térirányok gyakorlása nagymozgásokkal.  

• Testtájékok megmutatása, megnevezése.  

• Soralkotás tárgyakkal, képekkel, rajzzal. 

• Nyilak elhelyezése, megfigyelése padokon, táblán, feladatlapon. 

• Személyes terének és vizuális segítségeinek használata fokozódó önállósággal. 

 
játékra 
nevelés 
 
kommuni-
káció 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

alá, fölé, alatt, fölött, előtt, mellett, irányok: le, fel, ellentét-párok: hideg-
meleg, sötét-világos, felnőtt, gyerek, öreg, fiatal, férfi, nő; ki? mi? tárgyak, 
személyek megkülönböztetése 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Képes az irányokat: fentről le, vagy balról jobbra egy elemmel/lépéssel 
követni feladathelyzetben vizuális segítséggel, feladatszervezésben, 
napirendhasználatban. 
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Évfolyam: 1. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

3. Finommozgások fejlesztése. Órakeret:  

Előzetes tudás Tud fogni. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Ujjak ügyesítése, ceruzafogás kialakítása. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Tárgyakat két- illetve három ujjal megfogni. 

• Különféle agyagok, vastagabb drótok alakítása, megmunkálása. 

• Törekedni a zsírkréta, kréta, ceruza helyes fogása tudatos irányítása, 
megfelelő nyomatékra. 

• Együttműködéssel ismerkedés a tárgyakkal: a tapintással érzékelhető 
tulajdonságok megismerése, formaszilárdság. 

• Ismert tárgyak felismerése tapintással. 

• Ujjak mozgatásának finomítása. 

• A szerszámok rendeltetésszerű használata személyre szabott segítséggel. 

• Kételemes mozdulatsor végrehajtása. 
Ismeretek 

• Tevékenység apró tárgyakkal. 

• Kéz izomzatának fejlesztése. 

• Helyes, szabályos, ceruzafogás. 

• Megfelelő nyomaték. 

• Érzékelés tapintással. 

• Eszközök, szerszámok fogása. 
Tevékenység 

• Gyöngy felszedése, pötyi játék használata, papír tépése, mozaik ragasztása. 

• Gyúrás, nyomkodás agyaggal, gyurmával; drót hajlítása. 

• Vonalak húzása megfelelő nyomatékkal és ceruzafogással. 

• Színezés, rajzolás. 

• Tárgyak felismerése, kiválasztása tapintással. 

• „Szerelés” fogóval, anyacsavarral stb. 

• Mozdulatok alapján mindennapi tevékenység felismerése, utánzása.  

 
játékra 
nevelés 
 
 
ábrázolás, 
alakítás 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

behajlított ujj, kicsi, nagy, kerek, lapos, egyenes, görbe, erősen, gyengén, 
álló-, fekvő egyenes, kör, vonal, sötét, halvány, gömbölyű, lapos, hosszú, 
rövid, vastag, vékony, dolgozik, játszik, szerszámok nevei, baleset, 
óvatosság 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Részt vesz a tevékenységekben személyre szabott segítséggel. Megfogja a 
rajzeszközt, nyomot hagy a papíron.  Segítséggel papírt tép. 
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Évfolyam: 1. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

4. Szem-kéz koordinációjának fejlesztése. Órakeret:  

Előzetes tudás Tud tájékozódni közvetlen környezetében személyre szabott segítséggel. 
Képes rövid ideig asztalánál ülve maradni feladathelyzetben. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Formák felismerése egyeztetése. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Koordinációs képesség fejlesztése. 

• Labdadobás, - gurítás célirányosan, labdát elkapni. 

• Soralkotás balról jobbra irányítással. 

• Függőleges irányú soralkotás. 

• Stabil építményt készíteni viszonylag pontos illesztéssel. 

• Kitartó munkavégzés néhány percig megfelelő mozdulatokkal. 

• Szabály megértése és betartása. 

• Feladatmegértés, és feladatvégzés. 

• Tárgyra irányuló figyelem fejlesztése. 

• Nagyobb méretű, gombok kigombolása. 
Ismeretek 

• Célzott gurítás, dobás. 

• Építés kockával, dominóval, fűzés. 

• Határok betartása. 

• Pontok összekötése. 

• Formaazonosság. 

• Gombolás. 
Tevékenység 

• Labda dobása, gurítása, dobása, elkapása személyre szabott segítséggel. 

• Autó gurítása egymásnak, „kapuba”, célba. 

• Apró tárgyak (golyó, gyöngy, gomb) összegyűjtése, dobozba rakosgatása 
személyre szabott segítséggel. 

• Kockák egymásra rakása, építés párhuzamosan, minta szerint személyre 
szabott segítséggel. 

• Dominó élére állítása. 

• Fűzőtábla használata nagy gyöngyök fűzése hurkapálcára, drótra, spárgára, 
ritmikus sor két színnel.  

• Pontok összekötése ujjal, ecsettel, krétával, ceruzával személyre szabott 
segítséggel. 

• Festés: szivaccsal, tenyérrel, ecsettel. 

• Logikai játék, hasonló formák keresése, egyeztetés síkra személyre szabott 
segítséggel. 

• Nagyobb, könnyen járó gombok kigombolásának gyakorlása kereten, majd 
önmagán. 

 
önkiszolgálás 
 
játékra 
nevelés 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

gurítás-dobás, elkapás, Kösd össze!, illesztés, igazítás, pontosság. gyöngy-
sor, hosszabb, rövidebb, eleje, vége, közepe, betöltés, kihagyás, bele, mellé, 
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találat, alapszínek, sötét, világos, hosszabb rövidebb. hosszában, építés, 
festés, gombolás, keresztben, fordítva, méret, szín, forma, ugyanolyan, 
hasonló, ruhadarabok nevei, eleje, vége, balról jobbra 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Részt vesz irányított tevékenységben. Képes a feladatot elvégezni, 
szabályokat betartani személyre szabott segítséggel. 

 
 
Évfolyam: 1. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

5. Emlékezet-, gondolkodás- és figyelemfejlesztés Órakeret:  

Előzetes tudás Észleli a körülötte lévő tárgyakat és embereket. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Egyszerű összefüggések, különbségek, hasonlóságok felismerése. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Változásokat észlelni, jelezni. 

• Soralkotás: ütemezés követése 

• Kiemelten figyelni a beszédre, vizuális segítségre. 

• Szűkebb környezet tárgyainak, személyeinek, főbb fogalmainak 
csoportosítása, ismert fogalmak alá rendelése. 

• Egyszerű próbálgatásos probléma-megoldási stratégiák tanítása. 

• Halmazból egy-egy meghatározott tárgy kiválasztása. 

• Eseményt felidézni, tárgyak szimbolikus jelentését felidézni. 

• Szimbolikus gondolkodás fejlesztése. 
Ismeretek 

• Tárgyak, helyzetek megfigyelése, változásai. 

• Emlékezet. 

• Beszédfigyelem, közös figyelem. 

• Csoportosítás, válogatás, egyeztetés. 

• Soralkotás. 

• Problémamegoldás. 

• Szimbolikus gondolkodás. 
Tevékenység 

• Előre jelzett (pl. napirend) változások elfogadásának gyakorlása. 

• Az interakciók lelassításával, vizuális támpontok nyújtásával segíteni, 
bátorítani a tartósabb és koncentráltabb beszédfigyelmet, közös tárgyra 
irányított figyelmet. 

• Eseményképek feldolgozása saját tapasztalatok alapján személyre szabott 
segítséggel (pl. személyes napló). 

• Próbálgatáson alapuló probléma-megoldás bátorítása feladathelyzetben. 

• Tárgyválogatás, tárgyegyeztetés. Színek, formák szerinti válogatás, egyeztetés.  

• Soralkotás: néhány lépéses ütemezés követése (munkarend, munkaszervezés, 
napirend); soralkotás tárgyakkal feladathelyzetben. 

• Szimbolikus gondolkodás: egyszerű tárgyak/képek szimbolikus jelentésének 
megértése (pl. napirend, munkarend, munkaszervezés, egyéb vizuális 
segítségek); nyelvi szimbólumok megértése, beszédértés 

 
játékra 
nevelés 
 
kommuni-
káció 
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Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

ugyanaz, még egyszer, azonos, különböző, hasonló, forma, szín, előtte, 
utána, nézd, figyelj, napirend, munkarend, munkaszervezés, saját élmény  

A fejlesztés várt 
eredményei  

Képes egyszerű, strukturált feladatban egyeztetésre, válogatásra. 
Kétlépéses ütemezést személyre szabott segítséggel (munkarend, 
munkaszervezés, napirend) követ. Általában felfigyel saját nevére. 

 
 
Évfolyam: 1. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

6. Íráselemek tanítása. Órakeret:  

Előzetes tudás Tud markolva fogni. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Tárgyak válogatása forma alapján. Megközelítőleg helyes ceruzafogás. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Tanszereket rendeltetésszerűen, kíméletesen használni. 

• Színezésnél vonalhatárok megközelítően helyes betartása.  

• Festésnél formakitöltés két színnel, a vonalhatárok megközelítően pontos 
betartása. 

• Alapformákat egyeztetni, differenciálni, felismerni a környezetben. 

• Felismerhető formákat létrehozni személyre szabott segítséggel, különböző 
eszközökkel. 

• Sorok kitöltése. 

• Kétujjas fogás kialakítása. 
Ismeretek 

• Formák differenciálása, egyeztetése, megfigyelése, átrajzolása 

• Vonalvezetés követése. 

• Feladatlap, könyv, füzet használata. 

• Csippentő fogás. 
Tevékenység 

• Tárgyak összehasonlításának gyakorlása (forma, szín).  

• Egyenes és görbe vonal követése mozgással, tenyérrel. 

• Vonalak (vízszintes, függőleges) követése ujjal, átrajzolása ceruzával, 
másolása. 

• Könyv lapozgatása, előre, hátra lapozás. Képek keresése, nézegetése 
könyvben, füzetben. 

• Füzet lapozása, sorok kitöltése, kihagyása. 

• Pontok összekötése homokban, táblán, feladatlapon. 

• Szaggatott, kipöttyözött vonalak, átrajzolása.  

• Csippentő fogás gyakorlása strukturált feladatokban. 

 
 
testnevelés 
 
ábrázolás, 
alakítás 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

kerek, szögletes, széles, keskeny, rövid, hosszú, egyenes, görbe, kör, színek, 
csigavonal. ugyanúgy, ugyanarra, ugyanoda, üres sor, tele sor, ujjnyi köz, 
vastag vonal, kösd össze!  kerüld ki! színezd ki! 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Tudjon papírra firkálni, pöttyöket rajzolni krétával, ceruzával. 
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Évfolyam: 2 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

1. Beszédfejlesztés Órakeret:  

Előzetes tudás Próbálkozik az artikulációs mozgások akaratlagos utánzásával, többnyire 
odafordul, ha a keresztnevét hallja. Szóban, vagy bármely AAK-s eszközzel: 
megért ismert helyzetben három tanult, egyszerű, egylépéses instrukciót; 
tanult kommunikációs helyzetben egy-egy szóval megnevez ismert 
tárgyakat. Aktív szókincse minimum 5 szó (bármely szimbólummal) 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

szemantikus kategóriák bővítése, intencionális kommunikatív viselkedések 
és akciók megerősítése, nyelvi és beszédfejlesztés 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• hallási figyelem fejlesztése: zörejek, hangszerek hangjának felismerése, 
differenciálása; megkülönböztetett reagálás az emberi hangra  

• részvétel meghallgatást igénylő tevékenységben (mese, vers, zene) 

• saját keresztneve, ismert tárgyak, személyek, főbb testrészek nevének 
megértése 

• ismert tárgyak, személyek megnevezése élethelyzetekben, kommunikációs és 
képeken helyzetekben "ki ez?", "mi ez?", "mit csinál?" kérdésekre ismert 
helyzetekben egyszerű válasz szóban, vagy AAK-s eszközzel 

• a beszéd ritmusa: mondókák/versek/dalok játékos utánzómozgásokkal, 
ritmizálás, tapsolás 

• bemutatás alapján artikulációs mozgások követése 

• orron belégzés, levegő visszatartása, szájon át kilégzés, hasi légzés gyakorlása 

• irányított fújás, hangadással kísért fújás 

• rágóizmok erősítése utánzógyakorlatokkal, a helyes nyelés technikája 

• alap zönge próbálgatása, érzékelése háton, arcon, gégén 

• szájállások utánzásával, a hangok felismerése, megkülönböztetése, leolvasása 
szájról 

Ismeretek 

• kommunikatív alapszókincs bővítése (receptív, expresszív)  

• instrukciók megértése 

• mindennapi életben gyakran előforduló tárgyak azonosítása/megnevezése 

• szófajok: főnevek, igék, melléknevek 

• tőmondat: analóg elemi mondatalkotás (főnév/ige kombináció) 

• kérdés-válasz interakciók 

• hangejtés – magánhangzók, szájállások  
Tevékenység 

• tárgyak, személyek, tevékenységek, cselekvések, látható tulajdonságok 
megnevezése kommunikációs és tanulási szituációkban; szóban 
utánmondással, vagy bármely AAK-s eszközzel 

• elemi szükségletek és egyszerű kívánságok kifejezése és elutasítás gyakorlása 
szóban, vagy bármely AAK-s eszközzel 

• a „ki ez?”, „mi ez?”, „mit csinál?” kérdésekre válaszadás kommunikációs és 
tanulási szituációkban, szóban, vagy bármely AAK-s eszközzel 

• légző-, fújó-, szívógyakorlatok, ajak-, nyelv-, rágógyakorlatok 

• fújás, fújás hangadással 

 
 
kommuni-
káció 
 
ének, zene 
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• hangadásra késztető játékos utánzógyakorlatok, ciklizálás 

• beszélő gyermekeknél: beszédgyakorlatok 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

főnév, személynév, ige, melléknév; alapszókincs (receptív, expresszív); 
artikuláció, AAK, kérés, válaszadás, elutasítás, intencionális kommunikáció 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Artikulációs mozgásokat akaratlagosan utánoz. 
Odafordul, ha a keresztnevét hallja.  
Rövid ideig részt vesz meghallgatást igénylő tevékenységekben. 
Szóban, vagy bármely AAK-s eszközzel: 

• megért és teljesít ismert helyzetben, három tanult, egyszerű, 
egylépéses instrukciót 

• tanult kommunikációs helyzetben egy-egy szóval megnevez ismert 
tárgyakat, személyt, cselekvést 

• tanult helyzetben tud a „nem” szóval elutasítani 

• megnevezés után négy különféle színű tárgy közül odaadja a 
megfelelőt 

Aktív szókincse minimum 15 szó (beszéddel, vagy bármely szimbólummal) 

 
 
Évfolyam: 2. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

2. Térorientációs gyakorlatok Órakeret:  

Előzetes tudás Képes az irányokat: fentről le, vagy balról jobbra egy elemmel/lépéssel 
követni feladathelyzetben vizuális segítséggel, feladatszervezésben, 
napirendhasználatban. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Eligazodás közvetlen környezetében. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• A relációs fogalmakat megismerni. 

• Soralkotás, balról jobbra haladás. 

• A bal-jobb oldal, irány differenciálása. 

• Testséma –testkép kialakítása. 

• A könyvek, papírlapok kíméletes használata, előre, hátra lapozás egyesével. 
Ismeretek 

• Lateralitás. 

• Relációs fogalmak. 

• Téri relációk felismerése, létrehozása. 

• Eligazodás közvetlen környezetében, személyes terében. 

• Haladás irányát jelző vizuális segítségek. 

• Eligazodás két dimenzióban (könyv). 

• Térstruktúra használata. 
Tevékenység 

• Tárgyak helyének meghatározásának, egymáshoz viszonyításának gyakorlása 
személyre szabott segítséggel (pl. alaplapok). 

• Relációs fogalmak megállapítása térben, síkban. 

 
játékra 
nevelés 
 
kommuni-
káció 
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• Térirányok gyakorlása nagymozgásokkal.  

• Testtájékok megmutatása, megnevezése.  

• Soralkotás tárgyakkal, képekkel, sorendek értelmezése, követése napirendben 
és munkarendben, munkaszervezésben. 

• Nyilak, elhelyezése, megfigyelése padokon, táblán, feladatlapon; egyéb a 
sorrendet és helyet jelző vizuális segítségek használata (pl. tranzitkártya, 
strukturált feladatok, alaplapok) 

• Adott tárgy kikeresése készletből; adott ábra, kép megkeresése könyvben. 

• Személyes terének és vizuális segítségeinek használata fokozódó önállósággal. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

alá, fölé, alatt, fölött, előtt, mellett, irányok: le, fel, bal, jobb, előtte, 
közben, mögötte, utána, itt, ide, ott, oda, erre, arra 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Képes az irányokat: fentről le, vagy balról jobbra kettő, vagy több 
elemmel/lépéssel követni feladathelyzetben vizuális segítséggel, 
feladatszervezésben, napirendhasználatban. 

 
 

Évfolyam: 2. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

3. Finommozgások fejlesztése. Órakeret:  

Előzetes tudás Részt vesz a tevékenységekben személyre szabott segítséggel. Megfogja a 
rajzeszközt, nyomot hagy a papíron.  Segítséggel papírt tép. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Ujjak ügyesítése, ceruzafogás kialakítása. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Tárgyakat két- illetve három ujjal megfogni. 

• Különféle agyagok, vastagabb drótok alakítása, megmunkálása. 

• Törekedni a zsírkréta, kréta, ceruza helyes fogása tudatos irányítása, 
megfelelő nyomatékra. 

• Érzékszervi megtapasztalás, tapintásos érzékelés fejlesztése. 

• Ismert tárgyak felismerése tapintással. 

• Ujjak mozgatásának finomítása. 

• A szerszámok rendeltetésszerű használata személyre szabott segítséggel. 

• Kételemű mozdulatsor végrehajtása, modellálásra, vagy vizuális segítséggel. 
Ismeretek 

• Tevékenység kicsi tárgyakkal. 

• Kéz izomzatának fejlesztése. 

• Helyes, szabályos, ceruzafogás. 

• Megfelelő nyomaték. 

• Érzékelés tapintással, látással,szaglással. 

• Eszközök, szerszámok fogása. 
Tevékenység 

• Tevékenység strukturált feladatokban kisebb tárgyakkal; pl. gyöngy 
felrakása/leszedése hurkapálcára/ról, pötyi játék használata, papír tépése, 
mozaik ragasztása, csipeszelés, gemkapocs leszedése/felrakása, különböző 
méretű kupakok, nagyméretű anyacsavar fel-és lecsavarása. 

 
játékra 
nevelés 
 
 
ábrázolás, 
alakítás 
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• Sodrás, gömbölyítés, csippentés, lapítás, agyaggal, gyurmával asztalon. 

• Vonalak húzása megfelelő nyomatékkal és ceruzafogással. 

• Színezés, rajzolás különböző eszközökkel. 

• Tárgyak felismerése, kiválasztása tapintással. 

• Tapintással, látással, szaglással érzékelhető tulajdonságok megismerése: 
hideg, meleg, sima, érdes; színek, formák, alakíthatóság, illat, szag 

• Ujjtorna: csippentések 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

álló-, fekvő egyenes, kör, vonal, sötét, halvány, sima, érdes, puha, kemény, 
gömbölyű, lapos, hosszú, rövid, vastag, vékony, dolgozik, játszik, , hideg, 
meleg,színek, formák,  gömbölyítés, nyújtás, sodrás, lapítás, csippentés, 
csavarás 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Megold néhány kisebb tárggyal végzendő strukturált feladatot önállóan. 
Tudjon papírra firkálni, pöttyöket rajzolni ceruzával. 

 
 

Évfolyam: 2. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

4. Szem-kéz koordinációjának fejlesztése. Órakeret:  

Előzetes tudás Részt vesz irányított tevékenységben. Képes a feladatot elvégezni, 
szabályokat betartani személyre szabott segítséggel. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Cél-kontroll kialakítása térben, mozgással. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat: 

• Koordinációs képesség fejlesztése 

• Labdadobás, - gurítás, dobás célirányosan, labdát elkapni, megfelelő erővel 
irányba dobni. 

• Vízszintes irányú soralkotás balról jobbra haladva, irányítással. 

• Függőleges irányú soralkotás, fentről lefelé haladva, irányítással.  

• Stabil építményt készíteni viszonylag pontos illesztéssel. 

• Kitartó munkavégzés néhány percig megfelelő mozdulatokkal. 

• Tárgyra irányuló figyelem fejlesztése 

• Nagyobb méretű gombok begombolása. 

• Biztos cél-kontroll kialakítása térben, mozgással. 
Ismeretek 

• Célzott gurítás, dobás. 

• Építés kockával, dominóval, fűzés. 

• Határok betartása. 

• Pontok összekötése 

• Cél-kontroll térben mozgással 
Tevékenység 

• Labda dobása, gurítása, dobása, elkapása személyre szabott segítséggel. A 
megfelelő erővel és irányba dobás gyakorlása. 

• Babzsák dobása célba, társnak 

• Autó gurítása egymásnak, „kapuba”, célba. 

• Tárgyak (pl. játékeszközök, golyó, gyöngy, gomb) dobozba gyűjtése személyre 

 
önkiszolgálás 
 
játékra 
nevelés 
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szabott segítséggel. 

• Kockák egymásra, egymás mellé rakása, építés párhuzamosan sorokba és 
oszlopokba személyre szabott segítséggel. 

• Dominó élére állítása. 

• Fűzőtábla használata nagy gyöngyök fűzése hurkapálcára, drótra, spárgára, 
ritmikus sor két színnel.  

• Pontok összekötése ujjal, ecsettel, krétával, ceruzával személyre szabott 
segítséggel. 

• Festés: szivaccsal, tenyérrel, ecsettel. 

• Logikai játék, hasonló formák keresése, egyeztetés síkra személyre szabott 
segítséggel. 

• Nagyobb, könnyen járó gombok begombolásának gyakorlása kereten, majd 
önmagán. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

gurítás-dobás, elkapás, Kösd össze! illesztés, igazítás, eleje, vége, közepe, 
betöltés, kihagyás, bele, mellé, találat, alapszínek, építés, festés, gombolás, 
keresztben, fordítva, méret, szín, forma, ugyanolyan, hasonló, eleje, vége, 
balról jobbra, fentről lefelé, odanéz, ránéz 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Gurításkor képes figyelni a cél helyét, mozgását ahhoz igazítani személyre 
szabott segítséggel; közben szemmel viszonylag folyamatosan követi a 
mozgást. Képes játékeszközeit a játék befejeztével dobozba gyűjteni. 
Strukturált feladatokban áttesz tárgyakat egyik helyről a másikra megadott 
szempontok szerint, segítséggel egyre folyamatosabban figyeli a saját 
mozdulatait. 

 
 

Évfolyam: 2. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

5. Emlékezet-, gondolkodás- és figyelemfejlesztés Órakeret:  

Előzetes tudás Egyszerű, strukturált feladatban egyeztet, válogat.  Kétlépéses ütemezést 
személyre szabott segítséggel követ. Általában felfigyel saját nevére. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Egyszerű összefüggések, különbségek, hasonlóságok felismerése. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Változásokat elfogadása. 

• Soralkotás: ütemezés követése 

• Kiemelten figyelni a beszédre, vizuális segítségre. 

• Szűkebb környezet tárgyainak, személyeinek, főbb fogalmainak 
csoportosítása, ismert fogalmak alá rendelése. 

• Egyszerű próbálgatásos probléma-megoldási stratégiák tanítása. 

• Eseményt, tárgyak szimbolikus jelentését felidézni. 

• Szimbolikus gondolkodás fejlesztése. 
Ismeretek 

• Helyzetek, események, tárgyak, személyi környezet változásai. 

• Emlékezet. 

• Beszédfigyelem, közös figyelem. 

 
játékra 
nevelés 
 
kommuni-
káció 
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• Csoportosítás, válogatás, egyeztetés. 

• Soralkotás. 

• Problémamegoldás. 

• Szimbolikus gondolkodás. 
Tevékenység 

• Előre jelzett változások elfogadásának gyakorlása: tevékenységekben, 
feladattípusokban, helyszínekben, személybeli változáskor. 

• Az interakciók lelassításával, vizuális támpontok nyújtásával segíteni, 
bátorítani a tartósabb és koncentráltabb beszédfigyelmet, közös tárgyra 
irányított figyelmet. 

• Eseményképek feldolgozása saját tapasztalatok alapján személyre szabott 
segítséggel (pl. személyes napló). 

• Próbálgatáson alapuló probléma-megoldás bátorítása feladathelyzetben. 

• Tárgyválogatás, tárgyegyeztetés. Színek, formák szerinti válogatás, egyeztetés.  

• Soralkotás: néhány lépéses ütemezés követése (munkarend, munkaszervezés, 
napirend); soralkotás tárgyakkal feladathelyzetben. 

• Szimbolikus gondolkodás: egyszerű tárgyak/képek szimbolikus jelentésének 
megértése (pl. napirend, munkarend, munkaszervezés, egyéb vizuális 
segítségek). 

• Nyelvi szimbólumok megértésének, beszédértés fejlődésének segítése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

ugyanaz, még egyszer, azonos, különböző, hasonló, forma, szín, előtte, 
utána, nézd, figyelj, napirend, munkarend, munkaszervezés, saját élmény, 
emlékezet, beszédfigyelem, közös figyelem; csoportosítás, válogatás, 
egyeztetés; soralkotás, problémamegoldás, szimbolikus gondolkodás 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Három, vagy több lépéses ütemezést személyre szabott segítséggel 
(munkarend, munkaszervezés, napirend) ismert helyzetben követ. Felfigyel 
saját nevére, ránéz a közös figyelem tárgyára segítséggel. Egyszerű 
tárgyak/képek szimbolikus jelentésének megérti tanult helyzetben. 

 
 

Évfolyam: 2. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

6. Íráselemek tanítása. Órakeret: 

Előzetes tudás Tudjon papírra firkálni, pöttyöket rajzolni krétával, ceruzával.  

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Függőleges és vízszintes vonalak átírása. 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Tanszereket rendeltetésszerűen, kíméletesen használni. 

• A helyes ceruzafogás és testtartás kialakítása.  

• Színezésnél vonalhatárok megközelítően helyes betartása.  

• Festésnél formakitöltés két színnel, a vonalhatárok megközelítően pontos 
betartása  

• Alapformákat egyeztetni, differenciálni, felismerni a környezetben. 

• Felismerhető formákat létrehozni személyre szabott segítséggel, különböző 
eszközökkel. 

 
 
Testnevelés 
 
Ábrázolás, 
alakítás: 
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• Vonalközt figyelembe venni, (vonalköz nagysága) egyéni képesség alapján 

• Sorok kitöltése, kihagyása, vonalelemek közötti távolság tartása. 
Ismeretek 

• Formák differenciálása, egyeztetése, megfigyelése, átrajzolása 

• Vonalvezetés követése 

• Irányok követése. 

• Irányított vonal húzása, átírás. 

• Helyes testtartás, ceruzafogás. 

• Határok betartása.  

• Könyv, füzet használata. 
Tevékenység 

• Egyenes és görbe vonal követése ujjal, krétával, ceruzával. 

• Vonalak (vízszintes, függőleges) követése ujjal, átrajzolása ceruzával, 
másolása. 

• Könyv lapozgatása, előre, hátra lapozás. Képek keresése, nézegetése 
könyvben, füzetben. 

• Füzet lapozása, sorok kitöltése, kihagyása. 

• Pontok összekötése homokban, táblán, feladatlapon. 

• Szaggatott, kipöttyözött vonalak, átrajzolása.  

• Csippentőfogás gyakorlása strukturált feladatokban. 

• Tárgyak összehasonlítása (forma, szín) 

• Festés két vízzel kikevert színnel; nagy minta kitöltése 

•  Személyre szabott segítséggel kör, csigavonal, egyszerű szögletes formák 
követése vonalról, vonalra, áttetsző papíron ujjal, másolása krétával, 
ceruzával. 

• Függőleges és vízszintes vonalak másolása.  

• Helyes ceruzafogás, testtartás gyakorlása. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

kerek, szögletes, széles, keskeny, rövid, hosszú, egyenes, görbe, kör, 
csigavonal. ugyanúgy, ugyanarra, ugyanoda, üres sor, tele sor, ujjnyi köz, 
vastag vonal, Kösd össze!  Kerüld ki! Színezd ki!, követni, húzni, ránézni, 
színek, formák,  

A fejlesztés várt 
eredményei  

Tud függőleges és vízszintes vonalat követni ujjal, krétával, ceruzával; 
személyre szabott segítséggel. Megközelítőleg helyesen fogja a ceruzát, 
beigazítás után megtartja a feladatvégzéshez helyes testtartást. 
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Évfolyam: 3 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

1. Beszédfejlesztés Órakeret:  

Előzetes tudás Artikulációs mozgások akaratlagos utánzása. Rövid ideig részt vesz 
meghallgatást igénylő tevékenységekben. Szóban, vagy bármely AAK-s 
eszközzel megért és teljesít ismert helyzetben néhány tanult, egyszerű, 
egylépéses instrukciót. Megnevez ismert tárgyakat, személyt, cselekvést, 
kommunikációs helyzetben. Aktív szókincse minimum 15 szó (bármely 
szimbólummal). 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Részvétel a tanórai és tanórán kívüli kommunikációban; nyelvi és 
beszédfejlesztés. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• a jövő és a múlt idő: élethelyzetekhez kapcsolódó, időhatározóval bővített 
mondat megértése  

• téri viszonyszavakkal kifejezett téri relációk megértése és kifejezése 

• az egyes számú személyes névmások megértése 

• a tananyagok lexikájának ismerete 

• "ki ez?", "mi ez?", "mit csinál?" „hol?”, „Milyen?” kérdésekre ismert 
helyzetekben egyszerű válasz  

• a felszólító mód használata segítségkérésnél 

• kéréskor a többes szám használata, egyszerű mondatot alkotása  

• számnevek használata tanulási és kommunikációs helyzetekben 

• analóg elemi mondatalkotás tanulási és kommunikációs helyzetekben (ige, 
főnév, melléknév használatával)  

• beszédgyakorlatok 
Ismeretek 

• kommunikatív alapszókincs bővítése (receptív, expresszív) 

• szófajok: főnevek, igék, melléknevek, határozószók, kérdőszók 

• ragozás 

• igeidők 

• analóg elemi mondatalkotás (főnév/ige/melléknév kombináció)  

• hangejtés – ajakhangok +magánhangzók  
Tevékenység 

• a jövő idő: élethelyzetekhez kapcsolódó, időhatározóval bővített mondat 
megértésének segítése személyre szabott segítséggel (pl. napirend, személyes 
napló) 

• a múlt idő: élethelyzetekhez kapcsolódó, időhatározóval bővített mondat 
megértésének segítése személyre szabott segítséggel (pl. napirend, személyes 
napló) 

• a „ki ez?”, „mi ez?”, „mit csinál?” „hol?”, „mikor?”  kérdésekre válaszadás 
gyakorlása kommunikációs és tanulási szituációkban szóban, vagy bármely 
AAK-s eszközzel 

• „milyen?” kérdésre a tárgyak látható tulajdonságaira vonatkozó melléknevek 
használatának gyakorlása tanulási és kommunikációs helyzetekben, szóban, 
vagy bármely AAK-s eszközzel; „mennyi?”  kérdésre válaszadás gyakorlása 
határozatlan számnevekkel tanulási és kommunikációs helyzetekben, szóban, 

 
 
kommuni-
káció 
 
ének, zene 
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vagy bármely AAK-s eszközzel 

• téri viszonyszavakkal kifejezett téri relációk megértése és kifejezésének 
gyakorlása 

• tárgyak, személyek, tevékenységek, cselekvések, minőség/tulajdonság, 
mennyiség fogalmainak gyakorlása kommunikációs és tanulási szituációkban, 
szóban (utánmondással) vagy bármely AAK-s eszközzel 

• igeragozás, igeidők gyakorlása kommunikációs és tanulási szituációkban, 
személyre szabott segítséggel 

• kéréskor a többes szám használata, egyszerű mondatot alkotása személyre 
szabott segítséggel (állítmány+ tárgy)  

• analóg elemi mondatalkotás gyakorlása tanulási és kommunikációs 
helyzetekben (ige, főnév, melléknév használatával) szóban, vagy bármely 
AAK-s eszközzel 

• légző-, szívó-, fújó rágógyakorlatok, fújás hangadással; önellenőrzés tükör 
előtt 

• növekvő szótagszámmal ciklizálás 

• alap zönge próbálgatása: érzékelése háton, arcon, gégén 

• hangadásra késztető játékos utánzógyakorlatok, ciklizálás 

• beszélő gyermekeknél: beszédgyakorlatok 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

főnév, ige, melléknév; AAK; határozószók, kérdőszók, ragozás, igeidők, 
analóg elemi mondatalkotás; vokalizáció 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Szóban, vagy bármely AAK-s eszközzel: 

• tanult helyzetben egy-egy szóval megnevez ismert tárgyakat, 
személyt, cselekvést, mennyiséget, tulajdonságot 

• tanult helyzetben jelzi, hogy „kérem” 

• kéréskor, segítség kérésekor használja, a többes számot, a 
felszólító módot 

• személyre szabott segítséggel képes egyszerű élménymegosztásra 
Aktív szókincse minimum 25 szó (beszéddel, vagy bármely szimbólummal) 

 
 
Évfolyam: 3. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

2. Térorientációs gyakorlatok Órakeret:  

Előzetes tudás Képes az irányokat: fentről le, vagy balról jobbra kettő, vagy több 
elemmel/lépéssel követni feladathelyzetben vizuális segítséggel, 
feladatszervezésben, napirendhasználatban. 

Tantárgyi fejleszt. célok Téri irányok használata a mindennapokban a viselkedés 
megszervezésében. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat: 

• A bal-jobb oldalt, illetve irányt differenciálni. 

• téri viszonyszavakkal kifejezett téri relációk megértése és kifejezése 

• A balról jobbra; fentről lefelé haladás alkalmazása. 

• Helymeghatározást gyakorolni. 

• Társasjátékban a sorrakerülés követése, lépés bábuval, a haladási irány 

 
játékra 
nevelés 
 
számolás, 
mérés 
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követése. 

• Felismerni a felső, alsó, szélső és középső sorokat, oszlopokat. 
Ismeretek 

• Lateralitás. 

• Soralkotás. 

• Téri relációk. 

• Téri viszonyszavak. 

• Helymeghatározás. 

• Játékos feladatok, társasjáték. 

• Képolvasás. 

• Tájékozódási gyakorlat 3x3 cm-es négyzethálón, 3 cm-es sorközben 
Tevékenység 

• Tárgyak sorba rendezése balról jobbra, sor eleje, sor vége, közepe fogalom 
kialakításának megkezdése, gyakorlása. 

• Téri viszonyszavakkal kifejezett téri relációk megértése és kifejezésének 
gyakorlása. 

• Képolvasás gyakorlása balról jobbra. 

• Társasjátékban a sorrakerülés követésének, bábuval lépés, a haladási irány 
követésének gyakorlása személyre szabott segítséggel. 

• Elrejtett tárgyak megkeresése irányítással, személyre szabott segítséggel. 

• Tárgyak helyének meghatározásának, egymáshoz viszonyításának gyakorlása 
személyre szabott segítséggel (pl. alaplapok). 

• Relációs fogalmak megállapítása térben személyre szabott segítséggel. 

• Térirányok gyakorlása nagymozgásokkal.  

• Soralkotás tárgyakkal, sorendek értelmezése, követése napirendben és 
munkarendben, munkaszervezésben. 

• Nyilak, elhelyezése, megfigyelése padokon, táblán, feladatlapon; egyéb a 
sorrendet és helyet jelző vizuális segítségek használata (pl. tranzitkártya, 
strukturált feladatok, alaplapok). Adott sor/ oszlop jelölésének figyelembe 
vétele a napirendben, munkarendben. 

• Adott tárgy kikeresése készletből. 

• Személyes terének és vizuális segítségeinek használata fokozódó önállósággal. 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

alá, fölé, alatt, fölött, előtt, mellett, irányok: le, fel, bal, jobb, előtte, 
közben, mögötte, utána, itt, ide, ott, oda, erre, arra,sor, oszlop,  alsó, felső, 
sor eleje,  sor vége, közepe 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Képes az irányokat: fentről le, vagy balról jobbra három, vagy több 
elemmel/lépéssel követni feladathelyzetben vizuális segítséggel, 
feladatszervezésben, napirendhasználatban. Társasjátékban a 
sorrakerülést, haladási irányt követi személyre szabott segítséggel, két 
játékos esetén, egyéni helyzetben. 

 
 
Évfolyam: 3. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

3. Finommozgások fejlesztése Órakeret:  

Előzetes tudás Megold néhány kisebb tárggyal végzendő strukturált feladatot önállóan. 
Tud papírra firkálni, pöttyöket rajzolni ceruzával. 
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Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Ujjak ügyesítése, helyes ceruzafogás kialakítása. Íráskészség megalapozása. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Tárgyakat két ujjal megfogni. 

• Különféle agyagok megmunkálása. 

• A zsírkréta, kréta, ceruza helyes fogásának kialakítása; tudatos irányítása, 
megfelelő nyomaték. 

• Ujjak mozgatásának finomítása. 

• A szerszámok rendeltetésszerű használata személyre szabott segítséggel. 

• Kételemű mozdulatsor végrehajtása önállóan. 
Ismeretek 

• Tevékenység apró tárgyakkal. 

• Kéz izomzatának fejlesztése. 

• Helyes, szabályos, ceruzafogás. 

• Megfelelő nyomaték. 

• Íráskészség megalapozása. 
Tevékenység 

• Tevékenység strukturált feladatokban apró tárgyakkal; pl. gyöngy 
felrakása/leszedése zsinórra/-ról, pötyi gemkapocs leszedése/felrakása, 
kisebb kupakok, anyacsavar fel-és lecsavarása vékony csavarra; csippentő 
fogás kialakítása. 

• Sodrás, gömbölyítés, lapítás, csippentés agyaggal, gyurmával két kéz közt. 

• Vonalak húzása megfelelő nyomatékkal és ceruzafogással, személyre szabott 
segítséggel. 

• Színezés, rajzolás különböző eszközökkel. 

• Ujjtorna: csippentések 

 
játékra 
nevelés 
 
 
ábrázolás, 
alakítás 
 
 
 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

álló-, fekvő egyenes, kör, vonal, sötét, halvány, gömbölyítés, nyújtás, 
sodrás, lapítás, csippentés, csavarás, ceruzafogás, vonal, követés, balról 
jobbra, fentről le. 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Megold néhány apró tárggyal végzendő strukturált feladatot önállóan. 
Függőleges és egyenes vonalat követ ujjal, krétával, ceruzával személyre 
szabott segítséggel a kezdő és végpontot megtalálja egyértelmű jelölése 
mellett. Ceruzafogást beigazítás után röviden megtart. 

 
 
Évfolyam: 3. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

4. Szem-kéz koordinációjának fejlesztése Órakeret:  

Előzetes tudás Gurításkor képes figyelni a cél helyét, mozgását ahhoz igazítani személyre 
szabott segítséggel. Képes játékeszközeit a játék befejeztével dobozba 
gyűjteni. Strukturált feladatokban áttesz tárgyakat egyik helyről a másikra 
megadott szempontok szerint, segítséggel egyre folyamatosabban figyeli a 
saját mozdulatait. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Sorkövetés, oszlopkövetés kialakítása. Sorrend követésének kialakítása. 
Cél-kontroll kialakítása síkban. 



127 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Sorkövetés, oszlopkövetés kialakítása  

• Feladaton belüli sorrend követése 

• Képolvasás követése. 

• Minta után stabil építményt készíteni különböző építőelemekből. 

• Több elemet minta szerint önállóan összeilleszteni, a hibákat észlelni, javítani. 

• Cél-kontroll kialakítása síkban. 
Ismeretek 

• Sorkövetés, oszlopkövetés. 

• Képolvasás. 

• Sorrend követése. 

• Építés minta szerint. 

• Soralkotás. 

• Cél-kontroll síkban 
Tevékenység 

• Napirendjén, munkarendben, vízszintes sorokba, vagy függőleges oszlopokba 
rendezett tárgyas, vagy képi tevékenységszervezést követ. Munkaszervezés 
segítségével egy feladaton belül követi a lépéseket. 

• Kommunikációs helyzetekben és tanórán piktogramok balról jobbra, vagy 
fentről lefelé követésének, összeolvasásának gyakorlása. 

• Kockák egymásra rakása, építés párhuzamosan, tárgyas, vagy képi minta 
szerint személyre szabott segítséggel. Pontos, megfelelő nyomatékkal végzett 
összeillesztések, hibajavítás a tárgyas, vagy képi modell ellenőrzésével. 

• Kereten hurok kötése, meghúzása; masni-kötés gyakorlása. 

• Szétvágott kép, mesekocka, puzzle elemeinek összeillesztése.  

• Különböző vonalakat követésének gyakorlása ujjal, krétával, ceruzával 
személyre szabott segítséggel a kezdő és végpont egyértelmű jelölése mellett. 

 
mozgás-
nevelés 
 
életvitel és 
gyakorlat 
 
játékra 
nevelés 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

kép széle, kerete, vonal, követés, sor, oszlop, sorrend, ellenőrzés, 
tekintetváltás, ütemezés, kezdőpont, végpont, cél 

A fejlesztés várt 
eredményei  
 

Napirendjét, munkarendjeit, munkaszervezéseit követi. Személyre szabott 
segítséggel ellenőrzi a minta szerinti építményét a modell és az építmény 
közti többszöri tekintetváltással. Függőleges és egyenes vonalat követ ujjal, 
krétával, ceruzával személyre szabott segítséggel a kezdő és végpont 
egyértelmű jelölése mellett, közben szemmel viszonylag folyamatosan 
követi a mozgást. 

   
 
Évfolyam: 3. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

6. Íráselemek tanítása Órakeret:  

Előzetes tudás Tud függőleges és vízszintes vonalat követni ujjal, krétával, ceruzával; 
személyre szabott segítséggel. Megközelítőleg helyesen fogja a ceruzát, 
beigazítás után megtartja a feladatvégzéshez helyes testtartást. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Vonalrendszer megismerése, tájékozódás a vonalrendszerben. Íráselemek 
megrajzolásának irányainak kialakítása. 
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Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Az álló, fekvő és ferde vonalak differenciálása. 

• Egyszerű formák, betűelemek átírása, másolása. 

• Betűelemeket átírása, differenciálása 

• Íráskor a kezdő és végpont megtalálása, a helyes irány követése. 

• Szó- és sorközöket betartása. 

• A vonalrendszert megismerni, íráselemek helyét ismerni. 

• Ceruza helyes megfogása 
Ismeretek 

• Álló, fekvő, ferde egyyenes vonal. 

• Kör-, kapu- és csészevonal. 

• Hurok- és horogvonalak. 

• Íráselemek írása vonalrendszerbe, sorközbe. 

• Rész-egész 

• ceruzafogás 
Tevékenység 

• Betűelemek felismerése, kiemelése ábrákban. Ábrák kiegészítése, 
betűelemekkel. 

• Hurok- és horog-vonal átírása, ujjal, krétával, ceruzával; másolása; rajz 
kiegészítése. 

• Azonos írásjelek felismerése, jelölése, kiemelése sorból; sor folytatása. 

• Ismerkedés a vonalrendszerrel 

• Egyénileg meghatározott szélességű sorközben és vonalrendszerben való 
tájékozódás gyakorlása. 

• Helyes ceruzafogás megtartása beigazítás után, testtartás gyakorlása. 

 
ábrázolás, 
alakítás 
 
játékra 
nevelés 
 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

vonalrendszer, sorköz, határvonal, kisebb, nagyobb, befér, kilóg álló, fekvő, 
ferde és egyyenes vonal, kör-, kapu- és csészevonal, íráselemek, kezdőpont, 
végpont 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Függőleges és egyenes vonalat követ ujjal, krétával, ceruzával személyre 
szabott segítséggel a kezdő-és végpontot megtalálja egyértelmű jelölése 
mellett. Ceruzafogást beigazítás után röviden megtart. Egyénileg 
meghatározott szélességű sorközben és vonalrendszerben segítséggel 
tájékozódik. 

 
 
Évfolyam: 3. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

7. Betűtanítás Órakeret:  

Előzetes tudás Tanult tárgyak, piktogramok szimbolikus jelentését érti. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Megismerkedés az: a, i, í, o, ó, m, l, e, v betűkkel. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 
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Fejlesztési feladat 

• Hallásfigyelem fejlesztése. 

• Hangsúlyozott kezdőhangot kihallani ismert szóból.  

• Egy-egy hang jelenlétét, felismerni felülartikulált, ismert szavakban.  

• Kezdőhang szerint szavakat differenciálni. 

• Betűhöz megfelelő hangot, hanghoz betűt társítani. 

• Betűk egyeztetése, válogatása. 

• A tanult betűt betűkép és hangoztatás után kiválasztani készletből. 

• Szókép-szókép, kép-szókép egyeztetése.  

• Saját keresztnév szóképének felismerése. 
Ismeretek 

• a, i, í, o, ó, m, l, e, v betűk  

• Szóképek. 

• Hang, betű. 

• Analízis, szintézis. 

• Válogatás, egyeztetés. 
Tevékenység 

• Tárgy-tárgy, tárgy-piktogram egyeztetése, válogatása: használati tárgyak, 
napirendi tevékenységek, kommunikációban használt szavak. 

•  különböző szimbólumszintű piktogramok egyeztetése, válogatása: használati 
tárgyak, napirendi tevékenységek, kommunikációban használt szavak. 

• kép-szókép; Szókép-szókép egyeztetése: használati tárgyak, napirendi 
tevékenységek, kommunikációban használt szavak, saját keresztnév. 

• Játékos hallásfigyelem fejlesztő gyakorlatok. 

• Hang kihallása szó elején, végén, közepén, kezdőhang kiemelése: a, i, í, o, ó, 
m, l, e, v  

• hangoztatáskor a modell szájállásának megfigyelésének gyakorlása 

• a, i, í, o, ó, m, l, e, v hangoztatása önállóan  és  ismert szavakban;  
modellálásra és betűképre 

• Ajakállások, artikuláció utánzása. 

• a, i, í, o, ó, m, l, e, v   betű kiválasztása betűsorból, keresése újságban, utcai 
feliratokon. 

• Analóg elemi mondatalkotás gyakorlása tanulási és kommunikációs 
helyzetekben (ige, főnév, melléknév használatával) szóban, vagy bármely 
AAK-s eszközzel. 

• Bármely szimbolikus kommunikációs forma (tárgy, gesztus, piktogram, 
beszéd) használata, megerősítése személyre szabott segítséggel. 

 

 
kommuni-
káció 
 
ének, zene 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

a, i, í, o, ó, m, l, e, v betűk; szóképek; hang, betű; analízis, szintézis; 
válogatás, egyeztetés; hallásfigyelem, szó, szótag 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Személyre szabott segítséggel részt vesz a foglalkozáson. Tanult 
piktogramok jelentését érti. Ajakállások, artikuláció utánzásával;  „a, i, í, o, 
ó, m, l, e, v” betűk hangoztatásával próbálkozik. Személyre szabott 
segítséggel a, i, í, o, ó, m, l, e, v   betűket kiválasztja legalább kettő közül. 
Expresszív kommunikációban használ bármely szimbolikus kommunikációs 
formát (tárgy, gesztus, piktogram, beszéd) személyre szabott segítséggel. 
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Évfolyam: 3. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

8. Olvasás Órakeret:  

Előzetes tudás Tárgyat tárggyal egyeztet. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Különböző nyelvi szimbólumok értése. Különböző szintű nyelvi 
szimbólumok egyeztetése, válogatása, értése, használata. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Különböző szintű nyelvi szimbólumok egyeztetése, válogatása, értése, 
használata. 

• Betűk válogatása, egyeztetése, hangoztatása, felismerése a „betűtanítás” 
tematikai egység tartalmai szerint. 

• Összeolvasás a „betűtanítás” tematikai egység tartalmai szerint. 

• Szótagolás. 

• Képolvasás. 

• Nyelvi szimbólumok megértése és megnevezése. 

• Felfigyelés az ismert szóképekre tanulási és kommunikációs helyzetekben. 
Ismeretek 

• nyelvi szimbólumok 

• képolvasás 

• betűk 

• összeolvasás 
Tevékenység 

• Tárgy-reprezentáns tárgy, tárgy-tárgyrészlet egyeztetés, válogatás. 

• Tárgy-különböző szintű piktogram (fotó, színes rajz, fekete-fehér rajz, 
vonalrajz) egyeztetés, válogatás. 

• Azonos és különböző szintű piktogramok egyeztetése, válogatása. 

• Szókép-szókép egyeztetés, válogatás. 

• Tárgy-szókép egyeztetés, válogatás. 

• Piktogram-szókép egyeztetés, válogatás. 

• Különböző szintű nyelvi szimbólumok értésének, használatának gyakorlása 
élethelyzetekben (pl. instrukciók, információk, napirend, kommunikáció, AAK, 
viselkedési szabályok, tevékenységszervezés, ismeretszerzés, művészeti 
tevékenységek során). 

• Betűk válogatásának, egyeztetésének, hangoztatásának gyakorlása a 
„betűtanítás” tematikai egység tartalmai szerint. 

• A megismert betűk összeolvasásának gyakorlása. 

• Szavak szótagolásnak gyakorlása letapsolással. 

• Gyakorlatok képekkel, képsorokkal: sorrendezés (idő, cselekvés, alapvető ok-
okozat), szókincs, nyelvi megértés, mondatalkotás, szimbolikus gondolkodás, 
képolvasás, főfogalom alá rendezés, kategorizáció 

• Analóg elemi mondatalkotás gyakorlása tanulási és kommunikációs 
helyzetekben (ige, főnév, melléknév használatával) szóban, vagy bármely 
AAK-s eszközzel 

• Személyre szabott segítséggel tőmondatok megértésének gyakorlása bármely 
szimbólummal 

• Az olvasás haladási irányának követése képolvasáskor. 

 
kommuniká-
ció 
 
 
ének, zene 
 
ábrázolás, 
alakítás 
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Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

utasítás, tárgy, piktogram, szókép; betű, szó, szótag, mondat, ige, főnév, 
melléknév, képolvasás, egyeztetés, válogatás, megértés, kifejezés, 
mondatalkotás, összeolvasás 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Ismerje fel, értse meg az egyéni fejlesztési tervében meghatározott 
szimbólumokat és az azokból álló mondatokat személyre szabott 
segítséggel. Végezzen egyeztetéseket és válogatásokat az egyéni fejlesztési 
tervében meghatározott szimbólumokkal. 

 
 
Évfolyam: 3. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

9. Írás Órakeret:  

Előzetes tudás Tud függőleges és vízszintes vonalat követni ujjal, krétával, ceruzával; 
személyre szabott segítséggel. Megközelítőleg helyesen fogja a ceruzát, 
beigazítás után megtartja a feladatvégzéshez helyes testtartást. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Vonalrendszer megismerése, tájékozódás a vonalrendszerben. A megfelelő 
betűk és hangok összekapcsolása. Betűelemek kötése, formálása betűkké. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Vonalrendszer megismerése, tájékozódás a vonalrendszerben: az írás során a 
betű megfelelő méretben a megfelelő helyre írása. 

• Íráskor a kezdő és végpont megtalálása, a helyes irány követése. 

• A sorok, sorközök és a haladási irány betartása. 

• A tanult betűelemek összekapcsolásával betűk formálása. 

• Betűk átírása, másolása. 

• Rövid szavak átírása, másolása. 

• A tanult betűk gyakorlása. 

• Hosszú és rövid magánhangzók differenciálása. 

• Pontos másolás, a hibák javítása segítséggel. 
Ismeretek 

• Betűelemek. 

• Betűforma vázolása. 

• Írás sorközbe távolság-tartással. 

• Rövid szavak átírása, másolása. 

• Rövid és hosszú magánhangzók. 
Tevékenység 

• Betűalakítás gyakorlása táblán, írólapon, feladatlapon személyre szabott 
segítséggel. 

• Kezdő-és végpontot megtalálásának gyakorlása egyértelmű jelölés mellett. 

• Betű átírása és írása egyesével, követés gyakorlása ujjal, krétával, ceruzával; 
átíráskor a betűalakítás irányának begyakorlása. 

• Másolás előírásról, tábláról. 

• Hosszú és rövid magánhangzók megkülönböztetésének, válogatásának, 
egyeztetésének, hangoztatásának, kihallásának gyakorlása. 

• egyénileg meghatározott méretű sorközben való tájékozódás gyakorlása 
személyre szabott segítséggel. 

 
testnevelés 
 
 
kommuni-
káció 
 
 
ábrázolás, 
alakítás 
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•  egyénileg meghatározott vonalrendszerben való tájékozódás gyakorlása 
személyre szabott segítséggel. 

• Rövid szavak másolásánál szóköz kihagyásának gyakorlása személyre szabott 
segítséggel. 

• A tanult betűk gyakorlása: a hozzájuk tartozó hangok felismerése, 
differenciálása, egyeztetése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Írólap, feladatlap, vonalköz, sor, vastag vonal, margó, betű; hosszú- rövid 
hangok, jelölésük, szó, szótag, egy szótagú szavak, vonalrendszer, szóköz, 
kezdőpont, végpont, irány 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Függőleges és egyenes vonalat követ ujjal, krétával, ceruzával személyre 
szabott segítséggel a kezdő-és végpontot megtalálja egyértelmű jelölése 
mellett. Ceruzafogást beigazítás után röviden megtart. Egyénileg 
meghatározott szélességű sorközben és vonalrendszerben segítséggel 
tájékozódik. 

 
 
Évfolyam: 4. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

1. Beszédfejlesztés Órakeret: 

Előzetes tudás Figyelme röviden fenntartható egyéni kommunikációs helyzetekben. 
Szóban, vagy bármely AAK-s eszközzel kéréskor, segítség kérésekor 
használja a felszólító módot, egyszerű mondatot alkot személyre szabott 
segítséggel. 
Aktív szókincse minimum 25 szó (bármely szimbólummal) 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Az üzenetek gazdagítása főnevek, igék, melléknevek mind rugalmasabb, 
komplexebb használatával. Részvétel a tanórai és tanórán kívüli 
kommunikációban, nyelv és beszédfejlesztés 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• névutóval kifejezett téri relációk megértése és kifejezése személyre szabott 
segítséggel 

• a birtokos személyjellel ellátott egyes számú főnév megértése 

• melléknevek fokozásának megértése 

• kéréskor a tárgyas szerkezet, a többes szám használata, egyszerű mondatot 
alkotása 

• kéréskor felsorolás használata  

• a tanult határozatlan számnevek és tőszámnevek használata tanulási és 
kommunikációs helyzetekben 

• "ki ez?", "mi ez?", "mit csinál?" „hol?”, „Milyen?”, „Mikor?” „Mennyi?”  
kérdésekre ismert helyzetekben legalább egyszavas válasz  

• analóg elemi mondatalkotás tanulási és kommunikációs helyzetekben (ige, 
főnév, melléknév használatával)  

• a tananyagok lexikájának ismerete 

• vokalizáció/utánmondás megerősítése 

• beszélő gyermekeknél beszédgyakorlatok 
Ismeretek 

 
 
Kommuni-
káció 
 
Ének, zene 
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• kommunikatív alapszókincs bővítése (receptív, expresszív) 

• instrukciók megértése, követése  

• szófajok: főnevek, igék, melléknevek, határozószók, kérdőszók 

• ragozás 

• igeidők 

• analóg elemi mondatalkotás (főnév/ige/melléknév kombináció)  

• kérdés-válasz interakciók 

• hangejtés – ajakhangok +magánhangzók, beszédfejlesztés 
Tevékenység 

• kéréskor a tárgyas szerkezet, felsorolás, a többes szám használata, egyszerű 
mondatot alkotása személyre szabott segítséggel (állítmány+ tárgy) 

• a „ki ez?”, „mi ez?”, „mit csinál?” „hol?”, „mikor?”  kérdésekre válaszadás 
segítséggel kommunikációs és tanulási szituációkban szóban, vagy bármely 
AAK-s eszközzel 

• „milyen?” kérdésre a tárgyak látható tulajdonságaira vonatkozó melléknevek 
használatának gyakorlása tanulási és kommunikációs helyzetekben, szóban, 
vagy bármely AAK-s eszközzel 

• „mennyi?”  kérdésre válaszadás gyakorlása a tanult határozott 
(tő)számnevekkel, vagy határozatlan számnevekkel tanulási és 
kommunikációs helyzetekben, szóban, vagy bármely AAK-s eszközzel 

• névutóval kifejezett téri relációk megértése és kifejezésének gyakorlása; 
válaszadás a „hol?” kérdésekre tanulási és kommunikációs helyzetekben, 
viselkedéssel, szóban, vagy bármely AAK-s eszközzel 

• tárgyak, személyek, tevékenységek, cselekvések, minőség/tulajdonság, 
mennyiség fogalmainak gyakorlása kommunikációs és tanulási szituációkban, 
szóban (spontán vagy utánmondással) vagy bármely AAK-s eszközzel 

• igeragozás, igeidők gyakorlása kommunikációs és tanulási szituációkban, 
személyre szabott segítséggel 

• analóg elemi mondatalkotás gyakorlása tanulási és kommunikációs 
helyzetekben (ige, főnév, melléknév használatával) szóban, vagy bármely 
AAK-s eszközzel 

• ajakizom gyakorlatok, nyelvgyakorlatok fújás hangadással; önellenőrzés tükör 
előtt 

• növekvő szótagszámmal ciklizálás, vokalizáció/utánmondás megerősítése 

• beszélő gyermekeknél beszédgyakorlatok 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

alapszókincs (receptív, expresszív); vokalizáció; AAK; főnév, ige, melléknév; 
határozószók, kérdőszók; ragozás, igeidők, analóg mondatalkotás 

A fejlesztés elvárt 
eredményei 

A „hol?” kérdésre tanulási és kommunikációs helyzetekben kereső 
viselkedéssel válaszol. 
Szóban, vagy bármely AAK-s eszközzel: 

• tanult helyzetben jelzi, hogy „kérem”/ „köszönöm” 

• kéréskor, segítség kérésekor használja a tárgyas szerkezetet, a 
többes számot, a felszólító módot, felsorolást, egyszerű mondatot 
alkot személyre szabott segítséggel 

• a „milyen?” kérdésre használja a tanult, a tárgyak látható 
tulajdonságaira vonatkozó mellékneveket 

• válaszadásban tudja használni a tanult tőszámneveket  
Aktív szókincse minimum 50 szó (beszéddel, vagy bármely szimbólummal) 
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Évfolyam: 4. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

2. Térorientációs gyakorlatok Órakeret:  

Előzetes tudás Képes az irányokat: fentről le, vagy balról jobbra három, vagy több 
elemmel/lépéssel követni feladathelyzetben vizuális segítséggel, 
feladatszervezésben, napirendhasználatban. Társasjátékban a 
sorrakerülést, haladási irányt követi személyre szabott segítséggel, két 
játékos esetén, egyéni helyzetben. 

Tantárgyi fejleszt. célok Téri fogalmak használata síkban. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat: 

• Téri relációk alkalmazása síkban, Irányok transzformálása síkra. 

• névutóval kifejezett téri relációk megértése és kifejezése  

• Papírhatár megtartása. 

• A bal-jobb oldalt, illetve irányt differenciálni feladatlapon. 

• A balról jobbra; fentről lefelé haladás alkalmazása feladatlapon. 

• Feladatlapon felismerni a felső, alsó, szélső és középső sorokat, oszlopokat; 
azokban fentről lefelé és balról jobbra haladni. 

• Képolvasás és olvasás balról jobbra. 

• Íráselemek és betűk alakításakor a kezdőpont megtalálása, az alakítás helyes 
iránya. 

• Eltérő nagyságú bábuval megfelelő számú és irányú lépések, a megadott 
instrukciók követése. 

• Csoportos feladatban a sorrakerülés és haladási irány követése. 
Ismeretek 

• Lateralitás 

• Soralkotás 

• Téri relációk 

• sorrakerülés 

• haladási irány 

• Olvasás és iránya 

• betűalakítás iránya 
Tevékenység 

• Téri relációk alkalmazásának gyakorlása síkban, feladatlapon személyre 
szabott segítséggel írás-olvasás tematikájában meghatározottak szerint. 

• Névutóval kifejezett téri relációk megértése és kifejezésének gyakorlása; 
válaszadás  a „hol?” kérdésekre tanulási és kommunikációs helyzetekben, 
viselkedéssel, szóban, vagy bármely AAK-s eszközzel. 

• Képolvasás gyakorlása balról jobbra. 

• Társasjátékban a sorrakerülés követésének, bábuval lépés, a haladási irány 
követésének gyakorlása személyre szabott segítséggel. 

• Elrejtett tárgyak megkeresése irányítással, személyre szabott segítséggel. 

• Relációs fogalmak megállapítása síkban személyre szabott segítséggel..  

• Soralkotás tárgyakkal, képekkel, sorendek értelmezése, követése napirendben 
és munkarendben, munkaszervezésben. 

• Nyilak, elhelyezése, megfigyelése padokon, táblán, feladatlapon; egyéb a 
sorrendet és helyet jelző vizuális segítségek használata (pl. tranzitkártya, 

 
játékra 
nevelés 
 
számolás, 
mérés 
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strukturált feladatok, alaplapok). Adott sor/ oszlop jelölésének figyelembe 
vétele a napirendben, munkarendben. 

• Adott ábra, kép megkeresése könyvben segítséggel. 

• Személyes terének és vizuális segítségeinek használata fokozódó önállósággal. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

alá, fölé, alatt, fölött, előtt, mellett, irányok: le, fel, bal, jobb, előtte, 
közben, mögötte, utána, itt, ide, ott, oda, erre, arra,sor, oszlop,  alsó, felső, 
sor eleje,  sor vége, közepe, vonalköz, képolvasás, olvasás, írás, 
betűalakítás 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Képes az irányokat: fentről le, vagy balról jobbra legalább egy elemet 
tartalmazó feladatlapon személyre szabott vizuális segítséggel követni. 
Feladatszervezésben, napirendhasználatban egyre absztraktabb 
szimbólumokat használ, követi az ütemezést személyre szabott segítséggel. 
Társasjátékban a sorrakerülést, haladási irányt követi személyre szabott 
segítséggel, kiscsoportos helyzetben. 

 
 
Évfolyam: 4. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

3. Finommozgások fejlesztése Órakeret:  

Előzetes tudás Megold néhány apró tárggyal végzendő strukturált feladatot önállóan. 
Függőleges és egyenes vonalat követ ujjal, krétával, ceruzával személyre 
szabott segítséggel a kezdő és végpontot megtalálja egyértelmű jelölése 
mellett. Ceruzafogást beigazítás után röviden megtart. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Íráskészség megalapozása, támogatása 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Ügyesítő, erősítő gyakorlatokat végezni mindkét kézzel. 

• Különféle agyagok megmunkálása. 

• A zsírkréta, kréta, ceruza helyes fogásának megtartása. 

• A megfelelő nyomaték kialakítása rajzolásnál, írásnál, színezésnél írásnál. 

• Ujjak mozgatásának finomítása. 

• Feladatvégzés tudatos, lendületes vonalvezetéssel, megközelítőleg helyes 
ceruzafogással és nyomatékkal. 

Ismeretek 

• Ujjgyakorlatok. 

• Kéz izomzatának fejlesztése. 

• Helyes, szabályos, ceruzafogás. 

• Megfelelő nyomaték. 

• Íráskészség megalapozása 

• Vonalvezetési gyakorlatok. Iránykövetés síkban. 

• Íráskészség megalapozása. 
Tevékenység 

• Tevékenység strukturált feladatokban apró tárgyakkal; pl. gyöngy 
felrakása/leszedése zsinórra/ról, pötyi gemkapocs leszedése/felrakása, kisebb 
kupakok, anyacsavar fel-és lecsavarása vékony csavarra; csippentő fogás 

 
ábrázolás, 
alakítás 
 
mozgás-
nevelés 
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biztos kialakítása. 

• Sodrás, gömbölyítés, lapítás, csippentés agyaggal, gyurmával asztalon két kéz 
közt. 

• Vonalak húzása megfelelő nyomatékkal és ceruzafogással, személyre szabott 
segítséggel. 

• Színezés, rajzolás különböző eszközökkel, a papírhatár, ábrahatár megtartása 
nagyobb formák kitöltésekor. 

• Ujjtorna 

• Vonalvezetési gyakorlatokban, íráselemek és betűk alakításának 
gyakorlásakor iránykövetés síkban az „íráselemek” és „írás” tematikai egység 
tevékenységei szerint. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

álló-, fekvő egyenes, kör, vonal, sötét, halvány, gömbölyítés, nyújtás, 
sodrás, lapítás, csippentés, csavarás, ceruzafogás, vonal, követés, balról 
jobbra, fentről le, írás 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Megold számos különböző apró tárggyal végzendő strukturált feladatot 
önállóan. Tudj függőleges és vízszintes vonalakat átírni, másolni, rajzolni; a 
vonalak közt közel azonos távolságot nagyjából tartja. Tanult betűket 
bármely írásmóddal lendületes, folyamatos vonalvezetéssel ír át személyre 
szabott segítséggel. Tudja másolni saját keresztnevének betűit bármely 
írásmóddal, személyre szabott segítséggel. Ceruzafogás beigazítja, a feladat 
teljes időtartama alatt megtartja személyre szabott segítséggel. Az egyéni 
fejlesztési tervében kijelölt betűket átírja. 

 
 

Évfolyam: 4. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

4. Szem-kéz koordinációjának fejlesztése Órakeret: 

Előzetes tudás Napirendjét, munkarendjeit, munkaszervezéseit követi. Személyre szabott 
segítséggel ellenőrzi a minta szerinti építményét a modell és az építmény 
közti többszöri tekintetváltással. Függőleges és egyenes vonalat követ ujjal, 
krétával, ceruzával személyre szabott segítséggel a kezdő és végpont 
egyértelmű jelölése mellett, közben szemmel viszonylag folyamatosan 
követi a mozgást. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Folyamatos sorkövetés kialakítása. Írásmozgás követése. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Sorkövetés, oszlopkövetés megerősítése 

• Feladaton belüli sorrend követése 

• Sorrendkövetés feladatlapon 

• Írásmozgás követése szemmel folyamatosan. 

• Képolvasás követése. 

• Több elemet minta szerint önállóan összeilleszteni, a hibákat észlelni, javítani. 

• Cél-kontroll megerősítése síkban. 
Ismeretek 

• Sorkövetés, oszlopkövetés. 

 
mozgás-
nevelés 
 
életvitel és 
gyakorlat 
 
játékra 
nevelés 
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• Sorrend követése. 

• Építés minta szerint. 

• Soralkotás. 

• Cél-kontroll síkban 

• Soralkotás. 

• Írásmozgás követése. 

• Képolvasás követése 

• Kép összeillesztése. 

• Ellenőrzés, hibajavítás. 
Tevékenység 

• Napirendjén, munkarendben, vízszintes sorokba, vagy függőleges oszlopokba 
rendezett tárgyas, vagy képi tevékenységszervezést követ. Munkaszervezés 
segítségével egy feladaton belül követi a lépéseket. 

• Kommunikációs helyzetekben és tanórán piktogramok balról jobbra, vagy 
fentről lefelé követésének, összeolvasásának gyakorlása. 

• Építés párhuzamosan, tárgyas, vagy képi minta szerint személyre szabott 
segítséggel. Pontos, megfelelő nyomatékkal végzett összeillesztések, 
hibajavítás a tárgyas, vagy képi modell ellenőrzésével. 

• Szétvágott kép, mesekocka, puzzle elemeinek be- és összeillesztése 
hibajavítás képi modell ellenőrzésével.  

• Kereten és cipőn is hurok kötése, meghúzása; masni-kötés gyakorlása. 

• Különböző vonalakat átírása és másolása az írás tematikai egység szerint, az 
írásmozgás követése folyamatosan szemmel; a feladatok sorrendjének 
követése. 

• Írásnál, rajzolásnál a vonalvezetés folyamatos követésének gyakorlása 
személyre szabott segítséggel. 

• Másoláskor a minta és a munka területe közti többszöri tekintetváltással a 
másolás követése személyre szabott segítséggel. 

• Képolvasáskor, betűk olvasásakor és összeolvasásakor ujjal való vezetés 
mellett a sorrend követésének gyakorlása. 

• Az ujjal való vezetés ütemének követése szemmel instrukcióknál, sorrendek 
követésének. 

• Az ujjal való követés bátorítása kép- és betűolvasáskor. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

kép széle, kerete, vonal, követés, sor, oszlop, sorrend, ellenőrzés, 
tekintetváltás, tekintetirány, ütemezés, kezdőpont, végpont, cél, figyelem 
vezetése ujjal, ellenőrzés, hibajavítás, olvasás, képolvasás 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Írásnál, rajzolásnál többnyire folyamatosan követi vonalvezetést személyre 
szabott segítséggel. Másoláskor a minta és a munka területe közti 
többszöri tekintetváltással követi a másolást személyre szabott segítséggel. 
Képolvasáskor ujjal való vezetés mellett a követi a sorrendet. 

 
 
Évfolyam: 4. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

6. Íráselemek tanítása Órakeret:  

Előzetes tudás Függőleges és egyenes vonalat követ ujjal, krétával, ceruzával személyre 
szabott segítséggel a kezdő-és végpontot megtalálja egyértelmű jelölése 
mellett. Ceruzafogást beigazítás után röviden megtart. Egyénileg 
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meghatározott szélességű sorközben és vonalrendszerben segítséggel 
tájékozódik. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

tájékozódás a vonalrendszerben. Íráselemek megrajzolásának irányainak 
kialakítása. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat: 

• Az álló, fekvő és ferde, kör, kapu és csészevonalak differenciálása különböző 
irányokban állásuk mellett is. 

• Egyszerű formák, betűelemek átírása, másolása. 

• Betűelemeket lendületes, folyamatos átírása, differenciálása 

• Íráskor a kezdő és végpont megtalálása, a helyes irány követése. 

• Szó- és sorközöket betartása. 

• A vonalrendszert megismerni, íráselemek helyét ismerni. 
Ismeretek 

• Álló, fekvő, ferde egyyenes vonal. 

• Kör-, kapu- és csészevonal. 

• Hurok- és horogvonalak. 

• Íráselemek írása vonalrendszerbe, sorközbe. 

• Rész-egész 

• ceruzafogás 
Tevékenység 

• Betűelemek felismerése, kiemelése ábrákban. Ábrák kiegészítése, 
betűelemekkel. 

• Hurok- és horog-vonal átírása, krétával, ceruzával; másolása; rajz kiegészítése. 

• Azonos írásjelek felismerése, jelölése, kiemelése sorból; sor folytatása. 

• Egyénileg meghatározott szélességű sorközben és vonalrendszerben való 
tájékozódás gyakorlása. 

• Helyes ceruzafogás önálló beigazítása, a feladat teljes időtartamára való 
megtartásának gyakorlása. 

 
ábrázolás, 
alakítás 
 
játékra 
nevelés 
 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

vonalrendszer, sorköz, határvonal, kisebb, nagyobb, befér, kilóg álló, fekvő, 
ferde és egyyenes vonal, kör-, kapu- és csészevonal, íráselemek, kezdőpont, 
végpont 

A fejlesztés várt 
eredményei 

Tanult betűelemeket lendületes, folyamatos vonalvezetéssel ír át 
személyre szabott segítséggel. Tudja másolni saját keresztnevének 
betűelemeit bármely írásmóddal, személyre szabott segítséggel. 
Ceruzafogás beigazítja, a feladat teljes időtartama alatt megtartja 
személyre szabott segítséggel. Az egyéni fejlesztési tervében szereplő 
íráselemeket átírja. 

  
 
Évfolyam: 4. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

7. Betűtanítás  Órakeret: 

Előzetes tudás Tanult tárgyak, piktogramok szimbolikus jelentését érti. 

Tantárgyi fejlesztési Megismerkedés az: u, ú, t, á, s, p, ö, ő, c, é, k, ü, ű, f, b betűkkel. 
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célok 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Egy-egy hang jelenlétét, hiányát felismerni erősen artikulált, ismert 
Hallásfigyelem fejlesztése. 

• Hangsúlyozott kezdőhangot kihallani ismert szóból.  

• Egy-egy hang jelenlétét, felismerni felülartikulált, ismert szavakban.  

• Kezdőhang szerint szavakat differenciálni. 

• Betűhöz megfelelő hangot, hanghoz betűt társítani. 

• Betűk egyeztetése, válogatása. 

• A tanult betűt betűkép és hangoztatás után kiválasztani készletből. 

• Szókép-szókép, kép-szókép egyeztetése.  

• Saját teljes nevének szóképének felismerése. 
Ismeretek 

•  u, ú, t, á, s, p, ö, ő, c, é, k, ü, ű, f, b, betűk  

• Szóképek. 

• Hang, betű. 

• Analízis, szintézis. 

• Válogatás, egyeztetés. 
Tevékenység 

• Tárgy-tárgy, tárgy-piktogram egyeztetése, válogatása: használati tárgyak, 
napirendi tevékenységek, kommunikációban használt szavak. 

•  különböző szimbólumszintű piktogramok egyeztetése, válogatása: használati 
tárgyak, napirendi tevékenységek, kommunikációban használt szavak. 

• kép-szókép; Szókép-szókép egyeztetése: használati tárgyak, napirendi 
tevékenységek, kommunikációban használt szavak, saját keresztnév. 

• Játékos hallásfigyelem fejlesztő gyakorlatok. 

• Hang kihallása szó elején, végén, közepén, kezdőhang kiemelése: u, ú, t, á, s, 
p, ö, ő, c, é, k, ü, ű, f, b hangoztatáskor a modell szájállásának 
megfigyelésének gyakorlása 

• u, ú, t, á, s, p, ö, ő, c, é, k, ü, ű, f, b hangoztatása önállóan  és  ismert 
szavakban;  modellálásra és betűképre 

• Ajakállások, artikuláció utánzása. 

• u, ú, t, á, s, p, ö, ő, c, é, k, ü, ű, f, b betű kiválasztása betűsorból, keresése 
újságban, utcai feliratokon. 

• Analóg elemi mondatalkotás gyakorlása tanulási és kommunikációs 
helyzetekben (ige, főnév, melléknév használatával) szóban, vagy bármely 
AAK-s eszközzel. 

• Bármely szimbolikus kommunikációs forma (tárgy, gesztus, piktogram, 
beszéd) használata, megerősítése személyre szabott segítséggel. 

• a, i, í, o, ó, m, l, e, v   betűk gyakorlása 

 
Kommunikáci
ó 
 
Ének, zene 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

u, ú, t, á, s, p, ö, ő, c, é, k, ü, ű, f, b  betűk; szóképek; hang, betű; analízis, 
szintézis; válogatás, egyeztetés; hallásfigyelem, szó, szótag 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Személyre szabott segítséggel részt vesz a foglalkozáson. Tanult 
piktogramok jelentését érti. Ajakállások, artikuláció utánzásával; u, ú, t, á, 
s, p, ö, ő, c, é, k, ü, ű, f, b betűk hangoztatásával próbálkozik. Személyre 
szabott segítséggel u, ú, t, á, s, p, ö, ő, c, é, k, ü, ű, f, b  betűket kiválasztja 
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legalább kettő közül. Expresszív kommunikációban használ bármely 
szimbolikus kommunikációs formát (tárgy, gesztus, piktogram, beszéd) 
személyre szabott segítséggel. Az egyéni fejlesztésében szereplő 
szimbólumokat egyezteti, válogatja. 

 
 
Évfolyam: 4. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

8. Olvasás Órakeret:  

Előzetes tudás Felismeri és megérti az egyéni fejlesztési tervében meghatározott 
szimbólumokat és az azokból álló mondatokat személyre szabott 
segítséggel. Az egyéni fejlesztési tervében meghatározott szimbólumokat 
egyezteti, válogatja. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Különböző nyelvi szimbólumok értése. Különböző szintű nyelvi 
szimbólumok egyeztetése, válogatása, értése, használata. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat: 

• Különböző szintű nyelvi szimbólumok egyeztetése, válogatása, értése, 
használata. 

• Betűk válogatása, egyeztetése, hangoztatása, felismerése a „betűtanítás” 
tematikai egység tartalmai szerint. 

• Összeolvasás a „betűtanítás” tematikai egység tartalmai szerint. 

• Szótagolás. 

• Képolvasás. 

• Nyelvi szimbólumok megértése és megnevezése. 

• Felfigyelés az ismert szóképekre tanulási és kommunikációs helyzetekben. 
Ismeretek 

• nyelvi szimbólumok 

• képolvasás 

• betűk 

• összeolvasás 
Tevékenység 

• Tárgy-reprezentáns tárgy, tárgy-tárgyrészlet egyeztetés, válogatás. 

• Tárgy-különböző szintű piktogram (fotó, színes rajz, fekete-fehér rajz, 
vonalrajz) egyeztetés, válogatás. 

• Azonos és különböző szintű piktogramok egyeztetése, válogatása. 

• Szókép-szókép egyeztetés, válogatás. 

• Tárgy-szókép egyeztetés, válogatás. 

• Piktogram-szókép egyeztetés, válogatás. 

• Különböző szintű nyelvi szimbólumok értésének, használatának gyakorlása 
élethelyzetekben (pl. instrukciók, információk, napirend, kommunikáció, AAK, 
viselkedési szabályok, tevékenységszervezés, ismeretszerzés, művészeti 
tevékenységek során). 

• Betűk válogatásának, egyeztetésének, hangoztatásának gyakorlása a 
„betűtanítás” tematikai egység tartalmai szerint. 

• A megismert betűk összeolvasásának gyakorlása. 

 
kommuniká-
ció 
 
 
ének, zene 
 
ábrázolás, 
alakítás 
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• Szavak szótagolásnak gyakorlása letapsolással. 

• Gyakorlatok képekkel, képsorokkal: sorrendezés (idő, cselekvés, alapvető ok-
okozat), szókincs, nyelvi megértés, mondatalkotás, szimbolikus gondolkodás, 
képolvasás, főfogalom alá rendezés, kategorizáció 

• Analóg elemi mondatalkotás gyakorlása tanulási és kommunikációs 
helyzetekben (ige, főnév, melléknév használatával) szóban, vagy bármely 
AAK-s eszközzel 

• Személyre szabott segítséggel tőmondatok megértésének gyakorlása bármely 
szimbólummal 

• Az olvasás haladási irányának követése képolvasáskor. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

utasítás, tárgy, piktogram, szókép; betű, szó, szótag, mondat, ige, főnév, 
melléknév, képolvasás, egyeztetés, válogatás, megértés, kifejezés, 
mondatalkotás, összeolvasás 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Tudjon tárgyakat legalább a róla készült méretarányos körbevágott fotóval 
egyeztetni személyre szabott segítséggel. Tudjon legalább nagy méretű 
(A5) körbevágott fotót azonos fotóval egyeztetni. Ismerje fel, értse meg az 
egyéni fejlesztési tervében meghatározott szimbólumokat és az azokból 
álló mondatokat személyre szabott segítséggel. Végezzen egyeztetéseket 
és válogatásokat az egyéni fejlesztési tervében meghatározott 
szimbólumokkal. 

 
 
Évfolyam: 4. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

9. Írás Órakeret:  

Előzetes tudás Tud függőleges és vízszintes vonalat követni ujjal, krétával, ceruzával; 
személyre szabott segítséggel. Megközelítőleg helyesen fogja a ceruzát, 
beigazítás után megtartja a feladatvégzéshez helyes testtartást. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Tájékozódás a vonalrendszerben, biztos használata. A megfelelő betűk és 
hangok összekapcsolása. Betűelemek kötése, formálása betűkké. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat: 

• Tájékozódás a vonalrendszerben: az írás során a betű megfelelő méretben a 
megfelelő helyre írása. 

• Íráskor a kezdő és végpont megtalálása, a helyes irány követése. 

• A sorok, sorközök és a haladási irány betartása. 

• A tanult betűelemek összekapcsolásával betűk formálása. 

• Betűk átírása, másolása. 

• Rövid szavak átírása, másolása. 

• A tanult betűk gyakorlása. 

• Hosszú és rövid magánhangzók differenciálása. 

• Pontos másolás, a hibák javítása segítséggel. 
Ismeretek 

• Betűelemek. 

• Betűforma vázolása. 

• Írás sorközbe távolság-tartással. 

 
testnevelés 
 
 
kommuni-
káció 
 
 
ábrázolás, 
alakítás 
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• Rövid szavak átírása, másolása. 

• Rövid és hosszú magánhangzók. 
Tevékenység 

• Betűalakítás gyakorlása táblán, írólapon, feladatlapon személyre szabott 
segítséggel. 

• Kezdő-és végpont megtalálásának gyakorlása személyre szabott segítséggel. 

• Betű átírása és írása egyesével; követés gyakorlása krétával, ceruzával; 
átíráskor a betűalakítás irányának betartása 

• Másolás előírásról, tábláról, számítógépről, étlapról. 

• Hosszú és rövid magánhangzók megkülönböztetésének, válogatásának, 
egyeztetésének, hangoztatásának, kihallásának gyakorlása. 

• egyénileg meghatározott méretű sorközben való tájékozódás gyakorlása 
személyre szabott segítséggel. 

•  egyénileg meghatározott vonalrendszerben való tájékozódás gyakorlása 
személyre szabott segítséggel. 

• Rövid szavak másolásánál szóköz kihagyásának gyakorlása személyre szabott 
segítséggel. 

• A tanult betűk gyakorlása: a hozzájuk tartozó hangok felismerése, 
differenciálása, egyeztetése.  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Írólap, feladatlap, vonalköz, sor, vastag vonal, margó, betű; hosszú- rövid 
hangok, jelölésük, szó, szótag, egy szótagú szavak, vonalrendszer, szóköz, 
kezdőpont, végpont, irány 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Tudj függőleges és vízszintes vonalakat átírni, másolni, rajzolni; a vonalak 
közt közel azonos távolságot nagyjából tartja. Tanult betűket bármely 
írásmóddal lendületes, folyamatos vonalvezetéssel ír át személyre szabott 
segítséggel. Tudja másolni saját keresztnevének betűit bármely írásmóddal, 
személyre szabott segítséggel. Ceruzafogás beigazítja, a feladat teljes 
időtartama alatt megtartja személyre szabott segítséggel. Az egyéni 
fejlesztési tervében kijelölt betűket átírja. 

 
 
Évfolyam: 5. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

1. Beszédfejlesztés Órakeret:  

Előzetes tudás Szóban, vagy bármely AAK-s eszközzel tanult helyzetben egy-egy szóval 
megnevez ismert tárgyakat, személyt, cselekvést, mennyiséget, 
tulajdonságot; kérésekor használja a tárgyas szerkezetet, a többes számot, 
a felszólító módot, felsorolást; egyszerű mondatot alkot személyre szabott 
segítséggel. Aktív szókincse minimum 50 szó (beszéddel, vagy bármely 
szimbólummal). 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Egyre absztraktabb szimbolikus kommunikációs formák használata. 
Részvétel a tanórai és tanórán kívüli kommunikációban, nyelv és 
beszédfejlesztés 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 
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Fejlesztési feladat: 

• a „kivel?”, „mivel?”kérdés, illetve az eszközhatározó, ragjával ellátott főnevek 
megértése 

• közeljövőre vonatkozó időhatározóval bővített instrukciók megértése 

• mutató névmás megértése  

• névutóval kifejezett téri relációk megértése   

• válaszadás eldöntendő kérdésre (igen, nem)  

• időhatározó használata: élethelyzetekhez kapcsolódva a jövő idő használata  

• analóg tőmondatok: mondatalkotás tanulási és kommunikációs helyzetekben  

• melléknevek fokozása: középfok használata tanult helyzetekben 

• kérdések differenciálása, válaszadás 

• kommunikációs helyzetben vokalizál, kivárásra/modellálásra hang/szótag 
utánzása 

• a tananyagok lexikájának ismerete 

• beszédfejlesztés 
Ismeretek 

• hely-, idő-, cél- és eszközhatározó alkalmazása 

• leírási, jellemzés (melléknevek) 

• felsorolás, összetett mondatok képzése „ és” kötőszóval 

• szófajok: főnevek, igék, melléknevek, határozószók, kérdőszók 

• igeidők 

• analóg elemi mondatalkotás (főnév/ige/melléknév kombináció)  

• vokalizáció, szótagok/szavak ismétlése 
Tevékenység 

• alapvető információkérést kifejező egész-kérdések megfogalmazásának 

• élménymegosztás gyakorlása, időiség kifejezésével személyre szabott 
segítséggel  

• a „ki ez?”, „mi ez?”, „mit csinál?” „hol?”, „mikor?” „milyen?” „mennyi?”    
„kivel?”, „mivel?” kérdésekre válaszadás segítséggel kommunikációs és 
tanulási szituációkban szóban, vagy bármely AAK-s eszközzel 

• igeragozás, igeidők gyakorlása kommunikációs és tanulási szituációkban, 
személyre szabott segítséggel, szóban, vagy bármely AAK-s eszközzel 

• időhatározó használata: élethelyzetekhez kapcsolódva a jövő idő használata  
szóban, vagy bármely AAK-s eszközzel, személyre szabott segítséggel (pl. 
napirend, hetirend, naptár, személyes napló) felhasználva a napszakokról, hét 
napjairól való tudását 

• kérdésre segítséggel neve megmondásának gyakorlása (szóban vagy bármely 
AAK-s eszközzel) 

• analóg elemi mondatalkotás gyakorlása tanulási és kommunikációs 
helyzetekben (ige, főnév, melléknév használatával) szóban, vagy bármely 
AAK-s eszközzel 

• vokalizáció bátorítása vers/ének segítségével és kommunikációs helyzetekben 
modellálással 

•  ajakizom gyakorlatok, nyelvgyakorlatok 

• artikulációs mozgásokat pontos utánzásának gyakorlása, önellenőrzés 
tükörben 

• beszélő gyermekeknél: beszédtechnikai és beszédmotoros gyakorlatok. 

 
 
kommuni-
káció 
 
ének, zene 
 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

alapszókincs (receptív, expresszív); vokalizáció; AAK; határozószók, 
kérdőszók, ragozás, igeidő, vokalizáció; szavak 
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A fejlesztés várt 
eredményei  

Kivárásra/modellálásra próbálkozik hang/szótag utánzásával.  
Szóban, vagy bármely AAK-s eszközzel: 

• információ kérésekor segítséggel használja a tanult kérdő 
mondatokat  

• üdvözöl felnőtt személyeket 
Aktív szókincse minimum 60 szó (beszéddel, vagy bármely szimbólummal). 

 
 

Évfolyam: 5. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

2. Térorientációs gyakorlatok Órakeret:  

Előzetes tudás Képes az irányokat: fentről le, vagy balról jobbra legalább egy elemet 
tartalmazó feladatlapon személyre szabott vizuális segítséggel követni. 
Feladatszervezésben, napirendhasználatban egyre absztraktabb 
szimbólumokat használ, követi az ütemezést személyre szabott segítséggel. 
Társasjátékban a sorrakerülést, haladási irányt követi személyre szabott 
segítséggel, kiscsoportos helyzetben. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Biztos tájékozódás síkban feladatlapon. Tájékozódás az iskolában és az 
iskola környékén. Téri relációval kapcsolatos szavak megértése. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat: 

• Ismert éri relációk alkalmazása síkban, Irányok transzformálása síkra. 

• A bal-jobb oldalt, illetve irányt differenciálni feladatlapon. 

• A balról jobbra; fentről lefelé haladás alkalmazása feladatlapon. 

• Képolvasás és olvasás balról jobbra. 

• Íráselemek és betűk alakításakor a kezdőpont megtalálása, az alakítás helyes 
iránya. 

• Hol? Hova? a „hol van?” és a „hova való?” kérdések megértése. 

• Téri relációt jelentő fogalmak megértése. 

• Rendet tenni maga körül tevékenysége befejezése után. 

• Biztonsággal tájékozódni az iskolán belül. 

• Ismerni a tevékenységek helyét, elfogadni új helyszíneket. 
Ismeretek 

• Haladási irány. 

• Olvasás és iránya. 

• Betűalakítás iránya. 

• Tárgy megnevezése téri helyzetben, tárgykeresés. 

• Helyhatározószók. 

• Utcai közlekedés, az iskola környéke. 

• Gyalogos- és járműforgalom, jelzőlámpák, jelzőtáblák, sorompó, 
fénysorompó. 

• Közlekedési eszközök.  

• Közlekedési szabályok, viselkedési normák; közlekedési és utazási szabályok 
betartása. 

Tevékenység 

• Téri relációk alkalmazásának gyakorlása síkban, feladatlapon személyre 
szabott segítséggel írás-olvasás tematikájában meghatározottak szerint. 

 
mozgás-
nevelés  
 
számolás, 
mérés 
 
olvasás, írás 
 
játékra 
nevelés 
 



145 
 

• Képolvasás gyakorlása balról jobbra. 

• Ismert használati tárgy helyének gyakorlása. 

• Helyhatározó szót tartalmazó utasítások végrehajtása: mozgás megadott 
irányba. 

• Utcai séta alkalmával a helyek megfigyeltetése-mi van az utcán? Hol van? 

• Jelzőlámpák utasításának betartása. Átkelés gyakorlása a kijelölt 
gyalogátkelőn személyre szabott segítséggel. 

• Az iskolába jutás során igénybe vett járművek megnevezése; útvonal 
megfigyelése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

feladatlap, feladat, sor, oszlop,előtte, mögötte, alatta, fölötte, jobbra, 
balra, hol, hová, függőleges, vízszintes, előre-hátra, itt-ott, helyiségek, 
eszközök, pihenés, érkezés, indulás, bejárat, kijárat, helyre tesz, rend, 
rendetlenség, bent, kint, utca, jármű, lámpa, sorompó, útvonal 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Képes az irányokat: fentről le, vagy balról jobbra több részfeladatot is 
tartalmazó feladatlapon személyre szabott vizuális segítséggel követni. 
Képes tájékozódni az intézmény területén. Képes a közvetlen 
környezetében található tárgyakat, eszközöket helyükre tenni. Segítséggel 
megfigyeli az iskola belső tereit és környékét. Személyre szabott 
segítséggel betartja a közlekedés egyéni fejlesztési tervében kijelölt 
szabályait. 

 
 

Évfolyam: 5.  

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

7. Betűtanítás  Órakeret: 

Előzetes tudás Tanult tárgyak, piktogramok szimbolikus jelentését érti. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Megismerkedés a  „ z, d, j, n, h, sz, r, g, ny, cs” betűkkel. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat: 

• Egy-egy hang jelenlétét, hiányát felismerni erősen artikulált, ismert 
Hallásfigyelem fejlesztése. 

• Hangsúlyozott kezdőhangot kihallani ismert szóból.  

• Egy-egy hang jelenlétét, felismerni felülartikulált, ismert szavakban.  

• Kezdőhang szerint szavakat differenciálni. 

• Betűhöz megfelelő hangot, hanghoz betűt társítani. 

• Betűk egyeztetése, válogatása. 

• A tanult betűt betűkép és hangoztatás után kiválasztani készletből. 

• Szókép-szókép, kép-szókép egyeztetése.  

• Saját teljes nevének szóképének felismerése. 
Ismeretek 

•  z, d, j, n, h, sz, r, g, ny, cs betűk  

• Szóképek. 

• Hang, betű. 

• Analízis, szintézis. 

• Válogatás, egyeztetés. 

 
kommuni-
káció 
 
ének, zene 
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Tevékenység 

• Tárgy-piktogram egyeztetése, válogatása: használati tárgyak, napirendi 
tevékenységek, kommunikációban használt szavak. 

•  különböző szimbólumszintű piktogramok egyeztetése, válogatása: használati 
tárgyak, napirendi tevékenységek, kommunikációban használt szavak. 

• kép-szókép; Szókép-szókép egyeztetése: használati tárgyak, napirendi 
tevékenységek, kommunikációban használt szavak, saját keresztnév. 

• Játékos hallásfigyelem fejlesztő gyakorlatok. 

• Hang kihallása szó elején, végén, közepén, kezdőhang kiemelése: „ z, d, j, n, h, 
sz, r, g, ny, cs” hangoztatáskor a modell szájállásának megfigyelésének 
gyakorlása 

• „ z, d, j, n, h, sz, r, g, ny, cs”hangoztatása önállóan  és  ismert szavakban;  
modellálásra és betűképre 

• Ajakállások, artikuláció utánzása. 

• „ z, d, j, n, h, sz, r, g, ny, cs”betű kiválasztása betűsorból, keresése újságban, 
utcai feliratokon. 

• Analóg elemi mondatalkotás gyakorlása tanulási és kommunikációs 
helyzetekben (ige, főnév, melléknév használatával) szóban, vagy bármely 
AAK-s eszközzel. 

• Bármely szimbolikus kommunikációs forma (tárgy, gesztus, piktogram, 
beszéd) használata, megerősítése személyre szabott segítséggel. 

• A korábban tanult betűk gyakorlása. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

„ z, d, j, n, h, sz, r, g, ny, cs”betűk; szóképek; hang, betű; analízis, szintézis; 
válogatás, egyeztetés; hallásfigyelem, szó, szótag 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Személyre szabott segítséggel részt vesz a foglalkozáson. Tanult 
piktogramok jelentését érti. Ajakállások, artikuláció utánzásával;  „ z, d, j, n, 
h, sz, r, g, ny, cs”betűk hangoztatásával próbálkozik. Személyre szabott 
segítséggel „ z, d, j, n, h, sz, r, g, ny, cs”betűket kiválasztja legalább kettő 
közül. Az egyéni fejlesztésében szereplő szimbólumokat egyezteti, 
válogatja. Expresszív kommunikációban használ bármely szimbolikus 
kommunikációs formát (tárgy, gesztus, piktogram, beszéd) személyre 
szabott segítséggel. 

 
 
 
Évfolyam: 5. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

8. Olvasás Órakeret: 

Előzetes tudás Tud tárgyakat legalább a róla készült méretarányos körbevágott fotóval 
egyeztetni személyre szabott segítséggel. Tud legalább nagy méretű (A5) 
körbevágott fotót azonos fotóval egyeztetni Felismer és megért az egyéni 
fejlesztési tervében meghatározott szimbólumokat és az azokból álló 
mondatokat személyre szabott segítséggel.  Egyeztetéseket és 
válogatásokat végez az egyéni fejlesztési tervében meghatározott 
szimbólumokkal. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Különböző szintű nyelvi szimbólumok egyeztetése, válogatása, értése, 
használata. Képolvasás, összeolvasás. 
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Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat: 

• Különböző szintű nyelvi szimbólumok egyeztetése, válogatása, értése, 
használata. 

• Betűk válogatása, egyeztetése, hangoztatása, felismerése a „betűtanítás” 
tematikai egység tartalmai szerint. 

• Összeolvasás a „betűtanítás” tematikai egység tartalmai szerint. 

• Képolvasás. 

• Nyelvi szimbólumok megértése és megnevezése. 

• Felfigyelés az ismert szóképekre tanulási és kommunikációs helyzetekben. 
Ismeretek 

• nyelvi szimbólumok 

• képolvasás 

• betűk 

• összeolvasás 
Tevékenység 

• Tárgy-különböző szintű piktogram (fotó, színes rajz, fekete-fehér rajz, 
vonalrajz) egyeztetés, válogatás. 

• Azonos és különböző szintű piktogramok egyeztetése, válogatása. 

• Szókép-szókép egyeztetés, válogatás. 

• Tárgy-szókép egyeztetés, válogatás. 

• Piktogram-szókép egyeztetés, válogatás. 

• Különböző szintű nyelvi szimbólumok értésének, használatának gyakorlása 
élethelyzetekben (pl. személynevek, instrukciók, információk, napirend, 
kommunikáció, AAK, viselkedési szabályok, tevékenységszervezés, 
ismeretszerzés, művészeti tevékenységek, háztartási feladatok során). 

• Betűk válogatásának, egyeztetésének, hangoztatásának gyakorlása a 
„betűtanítás” tematikai egység tartalmai szerint. 

• A megismert betűk összeolvasásának gyakorlása. 

• Gyakorlatok képekkel, képsorokkal: sorrendezés (idő, cselekvés, alapvető ok-
okozat), szókincs, nyelvi megértés, mondatalkotás, szimbolikus gondolkodás, 
képolvasás, főfogalom alá rendezés, kategorizáció 

• Analóg elemi mondatalkotás gyakorlása tanulási és kommunikációs 
helyzetekben (ige, főnév, melléknév használatával) szóban, vagy bármely 
AAK-s eszközzel 

• Személyre szabott segítséggel tőmondatok megértésének gyakorlása bármely 
szimbólummal 

• Az olvasás haladási irányának követése képolvasáskor.  

 
kommuni-
káció 
 
társadalmi 
ismeretek 
 
számolás, 
mérés 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

utasítás, tárgy, piktogram, szókép; betű, szó, szótag, mondat, ige, főnév, 
melléknév, képolvasás, egyeztetés, válogatás, megértés, kifejezés, 
mondatalkotás, összeolvasás, személynevek, instrukciók, információk, 
napirend, kommunikáció, AAK, viselkedési szabályok, 
tevékenységszervezés, ismeretszerzés, művészeti tevékenységek, háztartási 
feladatok 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Tudjon tárgyakat legalább a róla készült kicsinyített (max. 6x8 cm) fotóval 
egyeztetni személyre szabott segítséggel. Tudjon legalább kisebb fotót 
azonos fotóval egyeztetni Ismerje fel, értse meg az egyéni fejlesztési 
tervében meghatározott szimbólumok jelentését és az azokból álló 
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mondatokat személyre szabott segítséggel. Végezzen egyeztetéseket és 
válogatásokat az egyéni fejlesztési tervében meghatározott 
szimbólumokkal. 

 
 
Évfolyam: 5. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

9. Írás Órakeret: 

Előzetes tudás Tud függőleges és vízszintes vonalakat átírni, másolni, rajzolni; a vonalak 
közt közel azonos távolságot nagyjából tartja. Tanult betűket bármely 
írásmóddal lendületes, folyamatos vonalvezetéssel ír át személyre szabott 
segítséggel. Tudja másolni saját keresztnevének betűit bármely 
írásmóddal, személyre szabott segítséggel. Ceruzafogás beigazítja, a 
feladat teljes időtartama alatt megtartja személyre szabott segítséggel. Az 
egyéni fejlesztési tervében kijelölt betűket átírja. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Tájékozódás a vonalrendszerben, biztos használata. Füzethasználat. A 
megfelelő betűk és hangok összekapcsolása. Betűelemek kötése, 
formálása betűkké. Különböző betűalakok azonosítása (írott, nyomtatott, 
kis- és nagybetű). 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Füzethasználat: lapozás, sorváltás önálló feladatban 

• Tájékozódás a vonalrendszerben: az írás során a betű megfelelő méretben a 
megfelelő helyre írása. 

• Íráskor a kezdő és végpont megtalálása, a helyes irány követése. 

• A sorok, sorközök és a haladási irány betartása. 

• Betűk átírása, másolása. 

• Rövid szavak átírása, másolása. 

• A tanult betűk gyakorlása. 

• Hosszú és rövid magánhangzók differenciálása. 

• Pontos másolás, a hibák ellenőrzése javítása. 
Ismeretek 

• Írás sorközbe távolság-tartással. 

• Rövid szavak átírása, másolása. 

• Rövid és hosszú magánhangzók. 

• Átírás, másolás. 

• Ellenőrzés, javítás. 
Tevékenység 

• Betűalakítás gyakorlása füzetben személyre szabott segítséggel. 

• Kezdő-és végpont megtalálásának gyakorlása személyre szabott segítséggel. 

• Betű átírása és írása egyesével; követés gyakorlása ceruzával; átíráskor a 
betűalakítás irányának betartása 

• Szavakban betűk, mondatokban szóközök helyes tartása személyre szabott 
segítséggel. 

• Másolás előírásról, tábláról, számítógépről, étlapról. 

• Hosszú és rövid magánhangzók megkülönböztetésének, válogatásának, 
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egyeztetésének, hangoztatásának, kihallásának gyakorlása. 

• Egyénileg meghatározott méretű sorközben való tájékozódás gyakorlása 
személyre szabott segítséggel. 

• Egyénileg meghatározott vonalrendszerben való tájékozódás gyakorlása 
személyre szabott segítséggel. 

• Rövid szavak másolásánál szóköz kihagyásának gyakorlása személyre szabott 
segítséggel. 

• A tanult betűk gyakorlása: a hozzájuk tartozó hangok felismerése, 
differenciálása, egyeztetése. 

• Különböző betűformák felismerésének gyakorlása, átírása, másolása 

• Megjelölt betű/szó/mondat másolása könyvből, számítógép monitoráról. 

• Ismerkedés a különböző betűalakokkal, egyeztetés, válogatás, hangoztatás.  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Írólap, feladatlap, vonalköz, sor, vastag vonal, margó, betű; hosszú- rövid 
hangok, jelölésük, szó, szótag, egy szótagú szavak, vonalrendszer, szóköz, 
kezdőpont, végpont, irány, mondat, írott, nyomtatott, kis- és nagybetű 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Tudjon hullámos, kapu, csészevonalakat átírni; a vonalak közt közel 
azonos távolságot nagyjából tartani. Tanult betűket bármely írásmóddal 
lendületes, folyamatos vonalvezetéssel írjon át személyre szabott 
segítséggel. Tudja átírni/másolni a fejlesztési tervében meghatározott 
betűket és szavakat bármely írásmóddal, személyre szabott segítséggel. 
Ceruzát fogja helyesen, tartsa úgy írás közben. 

 
 

Évfolyam: 5. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

10. Értő olvasás Órakeret:  

Előzetes tudás A mindennapi életben használt legalapvetőbb szavak értése 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Olvasással, szóképekkel, piktogramokkal kapcsolatos tudásának 
felhasználása a mindennapi életben az információk értelmezésében. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Személynevek szóképeinek felismerése, elolvasása.   

• Instrukciókban szereplő szavak szóképeinek felismerése, elolvasása. 

• Napirendjén (tevékenységek); lévő szavak szóképeinek felismerése, 
elolvasása.  

• Kommunikáció támogatására használt eszközein lévő szavak, mondatok 
szóképeinek felismerése, elolvasása. 

• Szabadidős tevékenységekkor az eszközökön lévő szavak szóképek 
felismerése, elolvasása. 

•  Tevékenységszervezésben használt szavak, mondatok, instrukciók, utasítások 
szavainak és mondatainak szóképeinek felismerése, elolvasása. 

• Háztartási, önkiszolgálási és önállósági feladatokban felmerülő szavak és 
mondatok szóképeinek felismerése, elolvasása. 

•  Mindennapi tárgyakon, élelmiszereken, csomagolásokon található szavak és 
mondatok szóképeinek felismerése, elolvasása. 

• Külső programok alkalmával az utcán, középületekben előforduló szavak és 
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mondatok szóképeinek felismerése, elolvasása. 
Ismeretek 

• olvasás, szóképek 

• szabadidő, szórakozás 

• kommunikációs helyzetek 

• közlekedés 

• önállóság, tevékenységszervezés, instrukciók 

• napirend,  

• feliratok 
Tevékenység 

• Személynevek szóképeinek felismerésének, elolvasásának bátorítása, tanítása 
(pl. családtagok, tanárok és más iskolai dolgozók, csoporttársak neve és azok 
használata kommunikációs helyzetekben; szóban, vagy bármely feliratot 
tartalmazó AAK-s eszközzel). 

• Instrukciókban szereplő szavak szóképeinek felismerésének, elolvasásának 
bátorítása, tanítása (pl. feladatlapokon: Kösd össze! Írd le! Karikázd be! stb.) 

• Napirendjében lévő tevékenységeit jelölő szavak szóképeinek felismerésének, 
elolvasásának bátorítása, tanítása; elmozdulás az egyre absztraktabb, 
szóképhangsúlyos napirendi szimbólumok felé napirendben és a tevékenység 
helyszínén a hívóképeken; tevékenységeit jelölő szavak szóképeinek 
felismerésének, elolvasásának bátorítása, tanítása. 

• Kommunikáció támogatására használt eszközein lévő szavak, mondatok 
szóképeinek felismerésének, elolvasásának bátorítása, tanítása (pl. 
kommunikációs kártyákon, kommunikációs emlékeztetőkön szereplő szavak, 
mondatok). 

• Szabadidős tevékenységekkor az eszközökön lévő szavak szóképek 
felismerésének, elolvasásának bátorítása, tanítása (pl. a szabadidős eszköz 
neve, játékszabály megértése). 

• Tevékenységszervezésben használt szavak, mondatok, instrukciók, utasítások 
szavainak és mondatainak szóképeinek felismerésének, elolvasásának 
bátorítása, tanítása (pl. strukturált önálló munkára előkészítő feladatokban 
Tedd bele! Válogasd ki a pirosakat! Az alábbi sorrendben fűzd fel! stb.). 

• Háztartási, önkiszolgálási és önállósági feladatokban felmerülő szavak és 
mondatok szóképeinek felismerésének, elolvasásának bátorítása, tanítása. (pl. 
ételreceptből, vásárláskor alapanyagok elolvasása; önkiszolgálásnál, 
önápolásnál instrukciók követése pl. Akaszd fel! Mosd meg a nyakad! stb.). 
Bármely folyamatábrán használt szó/mondat olvasásának bátorítása. 

• Mindennapi tárgyakon, élelmiszereken, csomagolásokon található szavak és 
mondatok szóképeinek felismerésének, elolvasásának bátorítása, tanítása. (pl. 
bútorok, taneszközök, tisztálkodó szerek, élelmiszereken lévő logók, szavak). 

• Külső programok alkalmával az utcán, középületekben előforduló szavak és 
mondatok szóképeinek felismerésének, elolvasásának bátorítása, tanítása. pl. 
WC felirat megkeresése a múzeumban, moziban; utcanevek, figyelmeztető és 
információs táblák feliratai; plakátok, hirdetések;, közlekedésben 
szimbólumok és feliratok: metró, buszmegálló, közlekedési viselkedések 
piktogramjai és utasításai). 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

olvasás, szóképek, szavak, mondatok, szabadidő, szórakozás, 
kommunikációs helyzetek, közlekedés, önállóság, tevékenységszervezés, 
instrukciók, napirend, feliratok 

A fejlesztés várt Olvassa el az egyéni fejlesztési tervében megjelölt piktogramokat, 
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eredményei  szóképeket, szavakat és mondatokat személyre szabott segítséggel. 
Használja az ismert szimbólumok olvasását napirendben, önállósági 
feladatokban, expresszív és receptív kommunikációs helyzetekben, iskolán 
kívüli programokon, szabadidős és feladathelyzetekben személyre szabott 
segítséggel. 

 
 
Évfolyam: 6. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

1. Beszédfejlesztés Órakeret:  

Előzetes tudás Szóban, vagy bármely AAK-s eszközzel tanult helyzetben egy-egy szóval 
megnevez ismert tárgyakat, személyt, cselekvést, mennyiséget, 
tulajdonságot; kérésekor használja a tárgyas szerkezetet, a többes számot, 
a felszólító módot, felsorolást; egyszerű mondatot alkot személyre szabott 
segítséggel. Aktív szókincse minimum 60 szó (beszéddel, vagy bármely 
szimbólummal). 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Aktív részvétel a tanórai és tanórán kívüli kommunikációban, a 
kommunikációs tananyagban elsajátítottak funkcionális, egyre 
rugalmasabb és önállóbb használata. Nyelv és beszédfejlesztés. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• közeljövőre vonatkozó időhatározóval bővített, tanult instrukciók megértése 

• mutató névmás megértése  

• névutóval kifejezett téri relációk megértése  

• a birtokos személyjellel ellátott egyes számú főnév megértése 

• helyre vonatkozó kérdőszó („honnan?”, „hová?”) megértése  

• kulcsszavak megértése tanult kontextusokon kívül  

• időhatározó használata: élethelyzetekhez kapcsolódva a jövő és múlt idő 
használata  

• analóg tőmondatok: mondatalkotás (ige, főnév, melléknév használatával)  

• analóg mellérendelő összetett mondatok: a kapcsolatos mondat alkotása  

• felsorolásban „és” kifejezés használata 

•  kérdések differenciálása, válaszadás  

• a tananyagok lexikájának ismerete 

• beszédfejlesztés 
Ismeretek 

• „két lépéses” instrukciók megértése, követése  

• kommentek meghallgatása/megértése 

• kommunikatív alapszókincs bővítése (receptív, expresszív) 

• hely-, idő-, cél- és eszközhatározó alkalmazása 

• leírás, jellemzés (melléknevek) 

• felsorolás, összetett mondatok képzése „ és” kötőszóval 

• szófajok: főnevek, igék, melléknevek, határozószók, kérdőszók 

• igeidők 

• analóg elemi mondatalkotás (főnév/ige/melléknév kombináció)  

• vokalizáció, szótagok/szavak ismétlése 

• beszédfejlesztés 
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Tevékenység 

• kéréskor a tárgyas szerkezet, felsorolás, a többes szám használatának 
gyakorlása, egyszerű mondatot alkotása személyre szabott segítséggel 
(állítmány+ tárgy) 

• bemutatkozás gyakorlása: kérdésre szóban vagy bármely AAK-s eszközzel 
nevének megmondása 

• alapvető információkérést kifejező egész-kérdések megfogalmazásának 
gyakorlása, bővítése; szóban, vagy bármely AAK-s eszközzel élethelyzetekben 

• Frontális utasítások gyakorlása kiscsoportos helyzetben (pl., gyertek, álljatok 
fel, csendben, válasszatok, mutassátok, mindenki nézzen ide! ) 

• Tanult instrukciók összekötésével kétlépéses utasítások megértésének és 
követésének gyakorlása 

• a „ki ez?”, „mi ez?”, „mit csinál?” „hol?”, „mikor?” „milyen?” „mennyi?”    
honnan?”, „hová?” „kivel?”, „mivel?” kérdések differenciálása, válaszadás 
segítséggel kommunikációs és tanulási szituációkban; szóban, vagy bármely 
AAK-s eszközzel 

• időhatározó használata: élethelyzetekhez kapcsolódva a jövő és múlt idő 
használata szóban, vagy bármely AAK-s eszközzel, személyre szabott 
segítséggel (pl. napirend, hetirend, naptár, személyes napló) felhasználva a 
napszakokról, hét napjairól való tudását 

• igeragozás gyakorlása kommunikációs és tanulási szituációkban, személyre 
szabott segítséggel 

• analóg elemi mondatalkotás gyakorlása tanulási és kommunikációs 
helyzetekben (ige, főnév, melléknév használatával) szóban, vagy bármely 
AAK-s eszközzel 

• vokalizáció bátorítása vers/ének segítségével és kommunikációs helyzetekben 
modellálással; ajakizom gyakorlatok, nyelvgyakorlatok  

• hang ciklizálása, artikulációs mozgások pontosan utánzásának gyakorlása 
önellenőrzés tükörben 

• beszélő gyermekeknél: beszédtechnikai és beszédmotoros gyakorlatok 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

alapszókincs (receptív, expresszív); vokalizáció,;  AAK; határozószók, 
kérdőszók, ragozás, igeidők,vokalizáció, szóismétlés, beszéd 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Szótagok/szavak ismétlésével próbálkozik. Kérdés-válasz interakcióban 
kivárja, meghallgatja, differenciálja a kérdést személyre szabott 
segítséggel. Kommunikációs helyzetben vokalizál, kivárásra/modellálásra 
próbálkozik hang/szótag/szó utánzásával 
Szóban, vagy bármely AAK-s eszközzel: 

• információ kérésekor segítséggel használja a tanult kérdő 
mondatokat  

• üdvözöl felnőtt személyeket/képes bemutatkozni 
Aktív szókincse minimum 75 szó (beszéddel, vagy bármely szimbólummal). 

 
 

 Évfolyam: 6. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

2. Térorientációs gyakorlatok Órakeret:  

Előzetes tudás Képes az irányokat: fentről le, vagy balról jobbra több részfeladatot is 
tartalmazó feladatlapon személyre szabott vizuális segítséggel követni. 
Képes tájékozódni az intézmény területén. Képes a közvetlen 
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környezetében található tárgyakat, eszközöket helyükre tenni. Segítséggel 
megfigyeli az iskola belső tereit és környékét. Személyre szabott 
segítséggel betartja a közlekedés egyéni fejlesztési tervében kijelölt 
szabályait. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Biztos tájékozódás síkban feladatlapon. Tájékozódás az iskolában és az 
iskola környékén. Téri relációval kapcsolatos szavak megértése. Alaprajz, 
makett készítése. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Ismert téri relációk alkalmazása síkban, irányok egyre biztosabb 
transzformálása síkra. 

• A bal-jobb oldalt, illetve irányt differenciálni feladatlapon. 

• A balról jobbra; fentről lefelé haladás alkalmazása feladatlapon. 

• Képolvasás olvasás és írás balról jobbra. 

• Íráselemek és betűk alakításakor a kezdőpont megtalálása, az alakítás helyes 
iránya. 

• Szókincsében téri relációkat melléknevekkel, viszonyszókkal, névutóval való 
kifejezésével bővíteni. 

• Tevékenyen részt venni alaprajz, makett elkészítésében. 

• Megfelelően orientált mozgás különböző terekben, figyelembe véve a társas 
környezetet is. 

• Megbízhatóan részt venni a mindennapi közlekedésben. 

• Összefüggést találni a szituációk és a közlekedés fajtái között. 
Ismeretek 

• Haladási irány. 

• Olvasás és iránya. 

• Betűalakítás iránya. 

• Tárgy megnevezése téri helyzetben, tárgykeresés. 

• Helyhatározószók, viszonyszavak, névutóval kifejezett téri relációk. 

• Utcai közlekedés, az iskola környéke. 

• Gyalogos- és járműforgalom, jelzőlámpák, jelzőtáblák, sorompó, 
fénysorompó. 

• Közlekedési eszközök.  

• Közlekedési szabályok, viselkedési normák; közlekedési és utazási szabályok 
betartása. 

• tájékozódás. 

• Makett, alaprajz. 

• Környező utcák. 

• Helyi-, távolsági-, és tömegközlekedés. 

• Utak, sztrádák, sínek, alagutak, aluljárók. 

• A gyalogos közlekedés szabályai. 
Tevékenység 

• Téri relációk alkalmazásának gyakorlása síkban, feladatlapon személyre 
szabott segítséggel írás-olvasás tematikájában meghatározottak szerint. 

• Képolvasás, olvasás és írás gyakorlása balról jobbra. 

• Iskola helyiségeiben (tornateremben, kézműves műhelyben, tanári szobában, 
irodában, raktárban, konyhában) berendezés és személyek, tevékenységek 
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megfigyelése. 

• Alaprajz készítése az osztályteremről tanári segítséggel. 

• Tájékozódás új színhelyeken, pl. színházban, múzeumban. 

• Szervezett látogatás során ismerkedés a hajó-, vonat és autóbusz közlekedés 
jellemzőivel. 

• A városi közlekedés színtereinek, járműveinek megfigyelése és megnevezése. 

• A gyalogos közlekedés szabályainak gyakorlása személyre szabott segítséggel. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

le-fel, jobbra-balra, közel, távolabb, innen, túl, oszlopok, sorok számozása, 
sorok, széle, közepe, önálló munka, önálló ellenőrzés, vízszintes, függőleges 
feliratok, nyilak, jelölés, jegypénztár, vészfék, helyi közlekedés, jelzés, 
jegykezelés, állomás, pályaudvar,  karbantartás, önállóan, körültekintően, 
makett, tervrajz, alaprajz, emelet, földszint, pince, előtér 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Képes feladatlapon személyre szabott vizuális segítséggel tájékozódni. 
Képes közvetlen környezetében tájékozódni személyre szabott segítséggel. 
Képes a közvetlen környezetében található tárgyakat, eszközöket helyükre 
tenni. Segítséggel megfigyeli az iskola belső tereit és környékét. Személyre 
szabott segítséggel betartja a közlekedés egyéni fejlesztési tervében kijelölt 
szabályait. Képes megbízhatóan részt venni mindennapjain a 
közlekedésben.  

  
 
Évfolyam: 6. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

7. Betűtanítás  Órakeret: 

Előzetes tudás Tanult tárgyak, piktogramok szimbólumok jelentését érti. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Megismerkedés a  „gy, zs, ty, ly, x, y, w” betűkkel. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat: 

• Egy-egy hang jelenlétét, hiányát felismerni erősen artikulált, ismert 

• Hallásfigyelem fejlesztése. 

• Hangsúlyozott kezdőhangot kihallani ismert szóból.  

• Egy-egy hang jelenlétét, felismerni felülartikulált, ismert szavakban.  

• Kezdőhang szerint szavakat differenciálni. 

• Betűhöz megfelelő hangot, hanghoz betűt társítani. 

• Betűk egyeztetése, válogatása. 

• A tanult betűt betűkép és hangoztatás után kiválasztani készletből. 

• Szókép-szókép, kép-szókép egyeztetése.  

• Saját teljes nevének szóképének felismerése. 
Ismeretek 

•  „gy, zs, ty, ly, x, y, w”betűk  

• Szóképek. 

• Hang, betű. 

• Analízis, szintézis. 

• Válogatás, egyeztetés. 
Tevékenység 

 
kommuni-
káció 
 
ének, zene 
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• Tárgy-piktogram egyeztetése, válogatása: használati tárgyak, napirendi 
tevékenységek, kommunikációban használt szavak. 

•  Különböző szimbólumszintű piktogramok egyeztetése, válogatása: használati 
tárgyak, napirendi tevékenységek, kommunikációban használt szavak. 

• Kép-szókép; szókép-szókép egyeztetése: használati tárgyak, napirendi 
tevékenységek, kommunikációban használt szavak, saját teljes név, lakcím. 

• Játékos hallásfigyelem fejlesztő gyakorlatok. 

• Hang kihallása szó elején, végén, közepén, kezdőhang kiemelése: „gy, zs, ty, 
ly, x,, w” hangoztatáskor a modell szájállásának megfigyelésének gyakorlása 

• „gy, zs, ty, ly, x,  w”hangoztatása önállóan és ismert szavakban; modellálásra 
és betűképre 

• Ajakállások, artikuláció utánzása. 

• „gy, zs, ty, ly, x, y, w” betű kiválasztása betűsorból, keresése újságban, utcai 
feliratokon. 

• Analóg elemi mondatalkotás gyakorlása tanulási és kommunikációs 
helyzetekben (ige, főnév, melléknév használatával) szóban, vagy bármely 
AAK-s eszközzel. 

• Bármely szimbolikus kommunikációs forma (tárgy, gesztus, piktogram, 
beszéd) használata, megerősítése személyre szabott segítséggel. 

• A korábban tanult betűk gyakorlása. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

„gy, zs, ty, ly, x, y, w”betűk; szóképek; hang, betű; analízis, szintézis; 
válogatás, egyeztetés; hallásfigyelem, szó, szótag 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Személyre szabott segítséggel részt vesz a foglalkozáson. Tanult 
piktogramok jelentését érti. Ajakállások, artikuláció utánzásával;  „gy, zs, 
ty, ly, x, w” betűk hangoztatásával próbálkozik. Személyre szabott 
segítséggel „gy, zs, ty, ly, x, y, w” betűket kiválasztja legalább kettő közül. 
Az egyéni fejlesztésében szereplő szimbólumokat egyezteti, válogatja. 
Expresszív kommunikációban használ bármely szimbolikus kommunikációs 
formát (tárgy, gesztus, piktogram, beszéd) személyre szabott segítséggel. 

 
 
Évfolyam: 6. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

8. Olvasás Órakeret:  

Előzetes tudás Tud tárgyakat legalább a róla készült kicsinyített (max. 6x8 cm) fotóval 
egyeztetni személyre szabott segítséggel.  Tud legalább kisebb fotót azonos 
fotóval egyeztetni felismeri és megérti az egyéni fejlesztési tervében 
meghatározott szimbólumok jelentését és az azokból álló mondatokat 
személyre szabott segítséggel. Egyeztetéseket és válogatásokat végez az 
egyéni fejlesztési tervében meghatározott szimbólumokkal. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Különböző szintű nyelvi szimbólumok egyeztetése, válogatása, értése, 
használata. Képolvasás, összeolvasás.  Ismerkedés a különböző írásjelekkel. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Ismerkedés a mondat végi írásjelekkel. 

• Különböző szintű nyelvi szimbólumok egyeztetése, válogatása, értése, 

 
kommuni-
káció 
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használata. 

• Betűk válogatása, egyeztetése, hangoztatása, felismerése a „betűtanítás” 
tematikai egység tartalmai szerint. 

• Összeolvasás a „betűtanítás” tematikai egység tartalmai szerint. 

• Képolvasás. 

• Nyelvi szimbólumok megértése és megnevezése. 

• Felfigyelés az ismert szóképekre tanulási és kommunikációs helyzetekben. 
Ismeretek 

• pont, kérdőjel, felkiáltójel 

• nyelvi szimbólumok 

• képolvasás 

• betűk 

• összeolvasás 
Tevékenység 

• Észreveszi, felismeri a három alapvető mondat végi írásjelet, személyre 
szabott segítséggel értelmezi. 

• Azonos és különböző szintű piktogramok egyeztetése, válogatása. 

• Szókép-szókép egyeztetés, válogatás. 

• Tárgy-szókép egyeztetés, válogatás. 

• Piktogram-szókép egyeztetés, válogatás. 

• Különböző szintű nyelvi szimbólumok értésének, használatának gyakorlása 
élethelyzetekben (pl. személynevek, instrukciók, információk, napirend, 
kommunikáció, AAK, viselkedési szabályok, tevékenységszervezés, 
ismeretszerzés, művészeti tevékenységek, háztartási feladatok során). 

• Betűk válogatásának, egyeztetésének, hangoztatásának gyakorlása a 
„betűtanítás” tematikai egység tartalmai szerint. 

• A megismert betűk összeolvasásának gyakorlása. 

• Gyakorlatok képekkel, képsorokkal: sorrendezés (idő, cselekvés, alapvető ok-
okozat), szókincs, nyelvi megértés, mondatalkotás, szimbolikus gondolkodás, 
képolvasás, főfogalom alá rendezés, kategorizáció 

• Analóg elemi mondatalkotás gyakorlása tanulási és kommunikációs 
helyzetekben (ige, főnév, melléknév használatával) szóban, vagy bármely 
AAK-s eszközzel 

• Személyre szabott segítséggel tőmondatok megértésének gyakorlása bármely 
szimbólummal 

• Az olvasás haladási irányának követése képolvasáskor. 

 
társadalmi 
ismeretek 
 
számolás, 
mérés 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

pont, felkiáltójel, kérdőjel, összetett mondat, utasítás, tárgy, piktogram, 
szókép; betű, szó, szótag, mondat, ige, főnév, melléknév, képolvasás, 
egyeztetés, válogatás, megértés, kifejezés, mondatalkotás, összeolvasás,  
személynevek, instrukciók, információk, napirend, kommunikáció, AAK, 
viselkedési szabályok, tevékenységszervezés, ismeretszerzés, művészeti 
tevékenységek, háztartási feladatok,  

A fejlesztés várt 
eredményei  

Tudjon legalább színes, élethű vonalrajzot azonos vonalrajzzal egyeztetni. 
Képes felismeri és megérti az egyéni fejlesztési tervében meghatározott 
szimbólumok jelentését és az azokból álló mondatokat személyre szabott 
segítséggel. Egyeztetéseket és válogatásokat végez az egyéni fejlesztési 
tervében meghatározott szimbólumokkal. 
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Évfolyam: 6. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

9. Írás Órakeret: 

Előzetes tudás Tud hullámos, kapu, csészevonalakat vonalakat átírni, másolni, rajzolni; a 
vonalak közt közel azonos távolságot nagyjából tartja. Tanult betűket 
bármely írásmóddal lendületes, folyamatos vonalvezetéssel ír át 
személyre szabott segítséggel. Képes átírni/másolni a fejlesztési tervében 
meghatározott betűket és szavakat bármely írásmóddal, személyre 
szabott segítséggel. Ceruzát szabályosan fogja,  írás közben folyamatosan 
így  tartja. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Tájékozódás a vonalrendszerben, biztos használata. Füzethasználat. A 
megfelelő betűk és hangok összekapcsolása. Betűelemek kötése, 
formálása betűkké. Különböző betűalakok azonosítása (írott, nyomtatott, 
kis- és nagybetű). 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Füzethasználat: lapozás, sorváltás önálló feladatban 

• Tájékozódás a vonalrendszerben: az írás során a betű megfelelő méretben a 
megfelelő helyre írása. 

• Íráskor a kezdő és végpont megtalálása, a helyes irány követése. 

• A sorok, sorközök és a haladási irány betartása. 

• Betűk átírása, másolása. 

• Rövid szavak átírása, másolása. 

• A tanult betűk gyakorlása. 

• Hosszú és rövid magánhangzók differenciálása. 

• Pontos másolás, a hibák ellenőrzése javítása. 
Ismeretek 

• Füzethasználat. 

• Írás sorközbe távolság-tartással. 

• Rövid szavak átírása, másolása. 

• Rövid és hosszú magánhangzók. 

• Átírás, másolás. 

• Ellenőrzés, javítás. 
Tevékenység 

• Betűalakítás gyakorlása füzetben személyre szabott segítséggel. 

• Kezdő-és végpont megtalálásának gyakorlása személyre szabott segítséggel. 

• Betű átírása és írása egyesével; követés gyakorlása ceruzával; átíráskor a 
betűalakítás irányának betartása 

• Szavakban betűk, mondatokban szóközök helyes tartása személyre szabott 
segítséggel. 

• Másolás előírásról, tábláról, számítógépről, könyvből, napirendről, 
kommunikációs eszközökről, viselkedési szempontokról. 

• Hosszú és rövid magánhangzók megkülönböztetésének, válogatásának, 
egyeztetésének, hangoztatásának, kihallásának gyakorlása. 

• Egyénileg meghatározott méretű sorközben való tájékozódás gyakorlása 
személyre szabott segítséggel. 

• Egyénileg meghatározott vonalrendszerben való tájékozódás gyakorlása 

 
kommuni-
káció 
 
 
ábrázolás, 
alakítás 
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személyre szabott segítséggel. 

• Rövid szavak másolásánál szóköz kihagyásának gyakorlása személyre szabott 
segítséggel. 

• A tanult betűk gyakorlása: a hozzájuk tartozó hangok felismerése, 
differenciálása, egyeztetése. 

• Különböző betűformák felismerésének gyakorlása, átírása, másolása 

• Megjelölt betű/szó/mondat másolása könyvből, számítógép monitoráról. 

• Ismerkedés a különböző betűalakokkal, egyeztetés, válogatás, hangoztatás. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

füzet, füzethasználat, lapozás, feladatlap, vonalköz, sor, vastag vonal, 
margó, betű; hosszú- rövid hangok, jelölésük, szó, szótag, egy szótagú 
szavak, vonalrendszer, szóköz, kezdőpont, végpont, irány, mondat, írott, 
nyomtatott, kis- és nagybetű 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Tudjon füzetében lapozni, segítséggel nyissa ki a megfelelő helyen. Tudjon 
hullámos, kapu, csészevonalakat átírni, másolni, rajzolni; a vonalak közt 
közel azonos távolságot nagyjából tartani. Tanult betűket bármely 
írásmóddal lendületes, folyamatos vonalvezetéssel írjon át személyre 
szabott segítséggel. Tudja átírni/másolni a fejlesztési tervében 
meghatározott betűket és szavakat bármely írásmóddal, személyre 
szabott segítséggel. Ceruzafogása folyamatosan megközelítőleg szabályos. 

 
 

Évfolyam: 6. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

10. Értő olvasás Órakeret:  

Előzetes tudás A mindennapi életben használt legalapvetőbb szavak értése 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Olvasással, szóképekkel, piktogramokkal kapcsolatos tudásának 
felhasználása a mindennapi életben az információk értelmezésében. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Személynevek szóképeinek felismerése, elolvasása.   

• Instrukciókban szereplő szavak szóképeinek felismerése, elolvasása. 

• Napirendjén (tevékenységek lévő szavak szóképeinek felismerése, elolvasása.  

• Kommunikáció támogatására használt eszközein lévő szavak, mondatok 
szóképeinek felismerése, elolvasása. 

• Szabadidős tevékenységekkor az eszközökön lévő szavak szóképek 
felismerése, elolvasása. 

•  Tevékenységszervezésben használt szavak, mondatok, instrukciók, utasítások 
szavainak és mondatainak szóképeinek felismerése, elolvasása. 

• Háztartási, önkiszolgálási és önállósági feladatokban felmerülő szavak és 
mondatok szóképeinek felismerése, elolvasása. 

•  Mindennapi tárgyakon, élelmiszereken, csomagolásokon található szavak és 
mondatok szóképeinek felismerése, elolvasása. 

• Külső programok alkalmával az utcán, középületekben előforduló szavak és 
mondatok szóképeinek felismerése, elolvasása. 

Ismeretek 

• olvasás 
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ismeretek 
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• szabadidő, szórakozás 

• kommunikációs helyzetek 

• közlekedés 

• önállóság, tevékenységszervezés, instrukciók 

• napirend 

• feliratok 
Tevékenység 

• Személynevek további szóképeinek felismerésének, elolvasásának bátorítása, 
tanítása (pl. családtagok, tanárok és más iskolai dolgozók, csoporttársak neve 
és azok használata kommunikációs helyzetekben; szóban, vagy bármely 
feliratot tartalmazó AAK-s eszközzel). 

• Instrukciókban szereplő további szavak szóképeinek felismerésének, 
elolvasásának bátorítása, tanítása (pl. feladatlapokon: Kösd össze! Írd le! 
Karikázd be! stb) 

• Napirendjében lévő további tevékenységeit jelölő szavak szóképeinek 
felismerésének, elolvasásának bátorítása, tanítása; elmozdulás az egyre 
absztraktabb, szóképhangsúlyos napirendi szimbólumok felé napirendben és 
a tevékenység helyszínén a hívóképeken; tevékenységeit jelölő szavak 
szóképeinek felismerésének, elolvasásának bátorítása, tanítása. 

• Kommunikáció támogatására használt eszközein lévő további szavak, 
mondatok szóképeinek felismerésének, elolvasásának bátorítása, tanítása (pl. 
kommunikációs kártyákon, kommunikációs emlékeztetőkön szereplő szavak, 
mondatok). 

• Szabadidős tevékenységekkor az eszközökön lévő további szavak szóképek 
felismerésének, elolvasásának bátorítása, tanítása (pl. a szabadidős eszköz 
neve, játékszabály megértése). 

• Tevékenységszervezésben használt további szavak, mondatok, instrukciók, 
utasítások szavainak és mondatainak szóképeinek felismerésének, 
elolvasásának bátorítása, tanítása (pl. strukturált önálló munkára előkészítő 
feladatokban Tedd bele! Válogasd ki a pirosakat! Az alábbi sorrendben fűzd 
fel! stb.). 

• Háztartási, önkiszolgálási és önállósági feladatokban felmerülő további szavak 
és mondatok szóképeinek felismerésének, elolvasásának bátorítása, tanítása. 
(pl. ételreceptből, vásárláskor alapanyagok elolvasása; önkiszolgálásnál, 
önápolásnál instrukciók követése pl. Akaszd fel! Mosd meg a nyakad! stb.). 
Bármely folyamatábrán használt szó/mondat olvasásának bátorítása. 

• Mindennapi tárgyakon, élelmiszereken, csomagolásokon található további 
szavak és mondatok szóképeinek felismerésének, elolvasásának bátorítása, 
tanítása. (pl. bútorok, taneszközök, tisztálkodó szerek, élelmiszereken lévő 
logók, szavak). 

• Külső programok alkalmával az utcán, középületekben előforduló további 
szavak és mondatok szóképeinek felismerésének, elolvasásának bátorítása, 
tanítása. pl. WC felirat megkeresése a múzeumban, moziban; utcanevek, 
figyelmeztető és információs táblák feliratai; plakátok, hirdetések;, 
közlekedésben szimbólumok és feliratok: metró, buszmegálló, közlekedési 
viselkedések piktogramjai és utasításai). 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

olvasás, szóképek, szavak, mondatok, szabadidő, szórakozás, 
kommunikációs helyzetek, közlekedés, önállóság, tevékenységszervezés, 
instrukciók, napirend, feliratok,  

A fejlesztés várt Olvassa el az egyéni fejlesztési tervében újként megjelölt piktogramokat, 
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eredményei  szóképeket, szavakat és mondatokat és gyakorolja a korábbiakat személyre 
szabott segítséggel. Használja az ismert szimbólumok olvasását 
napirendben, önállósági feladatokban, expresszív és receptív 
kommunikációs helyzetekben, iskolán kívüli programokon, szabadidős és 
feladathelyzetekben személyre szabott segítséggel. 

 
 

Évfolyam: 7. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

7. Betűtanítás  Órakeret: 

Előzetes tudás Tanult tárgyak, piktogramok szimbólumok jelentését érti. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Megismerkedés a nagybetűkkel. Kis- és nagybetűk nyomtatott és írott 
alakjának egyeztetése, differenciálása. ABC-be rendezés megismerése. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat: 

• Kis- és nagybetűk nyomtatott és írott alakjának egyeztetése, differenciálása. 

• ABC-sorrendbe rendezés kezdőbetű szerint kisbetűkkel. 

• Egy-egy hang jelenlétét, felismerni erősen artikulált, ismert 

• Kezdőhangot kihallani ismert szóból.   

• Egy-egy hang jelenlété felismerni ismert szavakban.  

• Kezdőhang szerint szavakat differenciálni. 

• Betűhöz megfelelő hangot, hanghoz betűt társítani. 

• Betűk egyeztetése, válogatása. 

• A tanult betűt betűkép és hangoztatás után kiválasztani készletből. 

• Szókép-szókép, kép-szókép egyeztetése. 

• alárendelő összetett mondat: a cél- és okhatározói mellékmondat alkotása.  

• Saját teljes nevének, személyes adatainak szóképének felismerése. 
Ismeretek 

• Nagybetűk. 

• Szóképek. 

• Hang, betű. 

• Analízis, szintézis. 

• Válogatás, egyeztetés. 

• alárendelő összetett mondat: a cél- és okhatározói mellékmondat 

• ABC sorrend. 
Tevékenység 

• Különböző szimbólumszintű piktogramok egyeztetése, válogatása: használati 
tárgyak, napirendi tevékenységek, kommunikációban használt szavak. 

• Kép-szókép; szókép-szókép egyeztetése: használati tárgyak, napirendi 
tevékenységek, kommunikációban használt szavak, saját személyes adatok. 

• Azonos kis és nagybetűk egyeztetése, válogatása 

• Hang kihallása szó elején, végén, közepén, kezdőhang kiemelése, 
hangoztatáskor a modell szájállásának megfigyelésének gyakorlása 

• betűk hangoztatása önállóan és ismert szavakban; modellálásra és betűképre: 
kis és nagybetűk. 

• Ajakállások, artikuláció utánzása. 

 
kommuni-
káció 
 
ének, zene 
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• meghatározott nagybetűk kiválasztása betűsorból, keresése újságban, utcai 
feliratokon. 

• Analóg elemi mondatalkotás gyakorlása tanulási és kommunikációs 
helyzetekben szóban, vagy bármely AAK-s eszközzel. 

• Összetett mondatok megértése személyre szabott segítséggel. 

• Élethelyzetekben egyszerű, tanult magyarázó, következtető, cél- és 
okhatározói mellékmondattal kifejezett magyarázatokat és következetéseket 
megértésének gyakorlása, személyre szabott segítséggel. 

• Bármely szimbolikus kommunikációs forma (tárgy, gesztus, piktogram, 
beszéd) használata, megerősítése személyre szabott segítséggel. 

• Személyre szabott segítséggel szavak ABC sorrendbe rendezésének gyakorlása 
kezdőbetű szerint. 

• A korábban tanult kisbetűk gyakorlása. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

nagybetűk; szóképek; hang, betű; analízis, szintézis; válogatás, egyeztetés; 
hallásfigyelem, szó, szótag, összetett mondat, cél- és okhatározói 
mellékmondat, ABC-sorrend 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Tanult piktogramok jelentését érti. Ajakállások, artikuláció utánzásával; a 
tanult betűk hangoztatásával próbálkozik. Személyre szabott segítséggel a 
tanult kis-és nagybetűket kiválasztja legalább kettő közül. Az egyéni 
fejlesztésében szereplő szimbólumokat egyezteti, válogatja. Expresszív 
kommunikációban használ bármely szimbolikus kommunikációs formát 
(gesztus, piktogram, beszéd) személyre szabott segítséggel. 

 
 
Évfolyam: 7. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

8. Olvasás Órakeret:  

Előzetes tudás Tud legalább színes, élethű vonalrajzot azonos vonalrajzzal egyeztetni. 
Felismeri és megérti az egyéni fejlesztési tervében meghatározott 
szimbólumok jelentését és az azokból álló mondatokat személyre szabott 
segítséggel. Tud egyeztetéseket és válogatásokat végezni az egyéni 
fejlesztési tervében meghatározott szimbólumokkal. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Különböző szintű nyelvi szimbólumok egyeztetése, válogatása, értése, 
használata. Képolvasás, összeolvasás. A különböző írásjelek megértése. 
Időt kifejező szóképek megismerése: a  hét napjainak szóképe. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat: 

• Időt kifejező szóképek megismerése: a hét napjainak szóképe. 

• A mondat végi írásjelek megértése. 

• Különböző szintű nyelvi szimbólumok egyeztetése, válogatása, értése, 
használata. 

• Betűk válogatása, egyeztetése, hangoztatása, felismerése a „betűtanítás” 
tematikai egység tartalmai szerint. 

• Összeolvasás a „betűtanítás” tematikai egység tartalmai szerint. 

• Képolvasás. 

• Nyelvi szimbólumok megértése és megnevezése. 

 
kommuni-
káció 
 
társadalmi 
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számolás, 
mérés  
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• Felfigyelés az ismert szóképekre tanulási és kommunikációs helyzetekben. 
Ismeretek 

• A hét napjainak szóképe 

• pont, kérdőjel, felkiáltójel 

• nyelvi szimbólumok 

• képolvasás 

• betűk 

• összeolvasás 
Tevékenység 

• Időt kifejező szóképek megismerése: a hét napjainak szóképének gyakorlása 
személyre szabott segítséggel (pl. hetirend, naptár) 

• A három alapvető mondat végi írásjelet személyre szabott segítséggel 
értelmezi. 

• Azonos és különböző szintű piktogramok egyeztetése, válogatása. 

• Szókép-szókép egyeztetés, válogatás. 

• Tárgy-szókép egyeztetés, válogatás. 

• Piktogram-szókép egyeztetés, válogatás. 

• Különböző szintű nyelvi szimbólumok értésének, használatának gyakorlása 
élethelyzetekben (pl. személynevek, instrukciók, információk, napirend, 
kommunikáció, AAK, viselkedési szabályok, tevékenységszervezés, 
ismeretszerzés, művészeti tevékenységek, háztartási feladatok, időiség 
megértése során). 

• Betűk válogatásának, egyeztetésének, hangoztatásának gyakorlása a 
„betűtanítás” tematikai egység tartalmai szerint. 

• A megismert betűk összeolvasásának gyakorlása. 

• Gyakorlatok képekkel, képsorokkal: sorrendezés (idő, cselekvés, alapvető ok-
okozat), szókincs, nyelvi megértés, mondatalkotás, szimbolikus gondolkodás, 
képolvasás, főfogalom alá rendezés, kategorizáció 

• Analóg elemi mondatalkotás gyakorlása tanulási és kommunikációs 
helyzetekben (ige, főnév, melléknév használatával) szóban, vagy bármely 
AAK-s eszközzel 

• Személyre szabott segítséggel tőmondatok megértésének gyakorlása bármely 
szimbólummal 

Az olvasás haladási irányának követése képolvasáskor.  

életvitel és 
gyakorlat 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

a hét napjai, pont, felkiáltójel, kérdőjel, összetett mondat, utasítás, tárgy, 
piktogram, szókép; betű, szó, szótag, mondat, ige, főnév, melléknév, 
képolvasás, egyeztetés, válogatás, megértés, kifejezés, mondatalkotás, 
összeolvasás, személynevek, instrukciók, információk, napirend, 
kommunikáció, AAK, viselkedési szabályok, tevékenységszervezés, 
ismeretszerzés, művészeti tevékenységek, háztartási feladatok 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Tudjon legalább színes fotót élethű vonalrajzzal egyeztetni. Képes felismeri 
és megérti az egyéni fejlesztési tervében meghatározott szimbólumok 
jelentését és az azokból álló mondatokat személyre szabott segítséggel. 
Egyeztetéseket és válogatásokat végez az egyéni fejlesztési tervében 
meghatározott szimbólumokkal. 
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Évfolyam: 7. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

9. Írás Órakeret:  

Előzetes tudás  Tud füzetében lapozni, segítséggel kinyitja a megfelelő helyen. Tud 
hullámos, kapu, csészevonalakat átírni, másolni, rajzolni; a vonalak közt 
közel azonos távolságot nagyjából tartani. Tanult betűket bármely 
írásmóddal lendületes, folyamatos vonalvezetéssel ír át, személyre szabott 
segítséggel. A fejlesztési tervében meghatározott betűket és szavakat 
bármely írásmóddal, személyre szabott segítséggel írja át/le és másolja. 
Ceruzafogása folyamatosan szabályos. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Tájékozódás a vonalrendszerben, biztos használata. Füzethasználat. A 
megfelelő betűk és hangok összekapcsolása. Betűelemek kötése, formálása 
betűkké. Különböző betűalakok azonosítása (írott, nyomtatott, kis- és 
nagybetű). Lendületes, folyamatos vonalvezetés. Üdvözlőlapot, képeslap 
megírása. Rövid mondatok átírása, másolása. Golyóstoll használata. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Üdvözlőlapot, képeslap megírása. 

• Lendületes, folyamatos vonalvezetés. 

• Füzethasználat: lapozás, sorváltás önálló feladatban 

• Tájékozódás a vonalrendszerben: az írás során a betű megfelelő méretben a 
megfelelő helyre írása. 

• A sorok, sorközök és a haladási irány betartása. 

• Betűk átírása, másolása, írása. 

• Szavak, rövid mondatok átírása, másolása. 

• A tanult betűk gyakorlása. 

• Hosszú és rövid magánhangzók differenciálása. 

• Pontos másolás, a hibák ellenőrzése javítása. 

• Golyóstoll használata. 
Ismeretek 

• Üdvözlőlapot, képeslap. 

• Lendületes, folyamatos vonalvezetés. 

• Füzethasználat. 

• Írás sorközbe távolság-tartással. 

• Rövid mondatok átírása, másolása, írása. 

• Rövid és hosszú magánhangzók. 

• Átírás, másolás, írás. 

• Ellenőrzés, javítás. 

• Golyóstoll. 
Tevékenység 

• Üdvözlőlapot, képeslap megírása személyre szabott segítséggel iskolai 
táborban, Karácsonykor, Húsvétkor. 

• Golyóstollal való írás gyakorlása. 

• Lendületes, folyamatos vonalvezetés gyakorlása. 

• Betűalakítás gyakorlása füzetben személyre szabott segítséggel. 

• Szavak, rövid mondatok követése betűről betűre, átíráskor a betűalakítás 
irányának betartása; másolás gyakorlása betűről betűre. 

 
 
kommuni-
káció 
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• Szavakban betűk, mondatokban szóközök helyes tartása személyre szabott 
segítséggel. 

• Másolás előírásról, tábláról, számítógépről, könyvből, napirendről, 
kommunikációs eszközökről, viselkedési szempontokról. 

• Hosszú és rövid magánhangzók megkülönböztetésének, válogatásának, 
egyeztetésének, hangoztatásának, kihallásának gyakorlása. 

• Egyénileg meghatározott méretű sorközben való tájékozódás gyakorlása 
személyre szabott segítséggel. 

• Egyénileg meghatározott vonalrendszerben való tájékozódás gyakorlása 
személyre szabott segítséggel. 

• Rövid szavak másolásánál szóköz kihagyásának gyakorlása személyre szabott 
segítséggel. 

• A tanult betűk gyakorlása: a hozzájuk tartozó hangok felismerése, 
differenciálása, egyeztetése. 

• Különböző betűformák felismerésének gyakorlása, átírása, másolása 

• Megjelölt betű/szó/mondat másolása könyvből, számítógép monitoráról. 

• Ismerkedés a különböző betűalakokkal, egyeztetés, válogatás, hangoztatás. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

üdvöző lap, lendületes, folyamatos írás; golyóstoll, füzet, füzethasználat, 
lapozás, feladatlap, vonalköz, sor, vastag vonal, margó, betű; hosszú- rövid 
hangok, jelölésük, szó, szótag, egy szótagú szavak, vonalrendszer, szóköz, 
kezdőpont, végpont, irány, mondat, írott, nyomtatott, kis- és nagybetű 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Üdvözlőlapot személyre szabott segítséggel aláír. Golyóstollal segítséggel 
tudjon írni. Tudjon füzetében lapozni, segítséggel nyissa ki a megfelelő 
helyen. Tanult betűket bármely írásmóddal lendületes, folyamatos 
vonalvezetéssel írjon át személyre szabott segítséggel. Tudja átírni/másolni 
a fejlesztési tervében meghatározott betűket és szavakat bármely 
írásmóddal, személyre szabott segítséggel.  

 
 

Évfolyam: 7. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

10. Értő olvasás Órakeret:  

Előzetes tudás Elolvassa az egyéni fejlesztési tervében megjelölt piktogramokat, 
szóképeket, szavakat és mondatokat és gyakorolja a korábbiakat személyre 
szabott segítséggel. Használja az ismert szimbólumok olvasását 
napirendben, önállósági feladatokban, expresszív és receptív 
kommunikációs helyzetekben, iskolán kívüli programokon, szabadidős és 
feladathelyzetekben személyre szabott segítséggel. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Olvasással, szóképekkel, piktogramokkal kapcsolatos tudásának 
felhasználása a mindennapi életben az információk értelmezésében. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Személynevek további szóképeinek felismerése, elolvasása.   

• Instrukciókban szereplő szavak további szóképeinek felismerése, elolvasása. 

• Napirendjén (tevékenységek); hetirenden, naptárban lévő szavak szóképeinek 
felismerése, elolvasása.  

 
életvitel és 
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• Kommunikáció támogatására használt eszközein lévő további szavak, 
mondatok szóképeinek felismerése, elolvasása. 

• Szabadidős tevékenységekkor az eszközökön lévő további szavak szóképek 
felismerése, elolvasása. 

•  Tevékenységszervezésben használt további szavak, mondatok, instrukciók, 
utasítások szavainak és mondatainak szóképeinek felismerése, elolvasása. 

• Háztartási, önkiszolgálási és önállósági feladatokban felmerülő további szavak 
és mondatok szóképeinek felismerése, elolvasása. 

•  Mindennapi tárgyakon, élelmiszereken, csomagolásokon található további 
szavak és mondatok szóképeinek felismerése, elolvasása. 

• Külső programok alkalmával az utcán, középületekben előforduló további 
szavak és mondatok szóképeinek felismerése, elolvasása. 

• információ megszerzésekor szavak, mondatok szóképeinek felismerése, 
elolvasása. 

• viselkedési szabályokon szereplő szavak, mondatok szóképeinek felismerése, 
elolvasása. 

• a társas megértést támogató piktogramos/írott szövegekben, egyszerű 
történetekben (szociális történetek) szereplő szóképek felismerése, 
elolvasása. 

• különböző eszközök által közvetített ismeretek megszerzésekor szóképek 
felismerése, elolvasása.  

• művészeti tevékenységek közben szavak és mondatok szóképeinek 
felismerése, elolvasása. 

Ismeretek 

• olvasás 

• szabadidő, szórakozás 

• kommunikációs helyzetek 

• közlekedés 

• önállóság, tevékenységszervezés, instrukciók 

• napirend, hetirend, naptár 

• feliratok 

• információszerzés 

• viselkedési szabályok 

• ismeretszerzés 

• művészeti tevékenységek 

• szociális történet 
Tevékenység 

• Személynevek további szóképeinek felismerésének, elolvasásának bátorítása, 
tanítása  

• Instrukciókban szereplő szavak további szóképeinek felismerésének, 
elolvasásának bátorítása, tanítása  

• Napirendjében lévő tevékenységeit jelölő szavak szóképeinek felismerésének, 
elolvasásának bátorítása, tanítása; elmozdulás az egyre absztraktabb, 
szóképhangsúlyos napirendi szimbólumok felé napirendben és a tevékenység 
helyszínén a hívóképeken; hetirenden, naptárban (pl. jeles napok, ünnepek, 
utazások, különleges programok stb.) tevékenységeit jelölő szavak 
szóképeinek felismerésének, elolvasásának bátorítása, tanítása. 

• Kommunikáció támogatására használt eszközein lévő szavak, mondatok 
szóképeinek felismerésének, elolvasásának bátorítása, tanítása. 

•  Szabadidős tevékenységekkor az eszközökön lévő szavak szóképek 
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felismerésének, elolvasásának bátorítása, tanítása  

• Különböző eszközök működtetéséhez és használatához szükséges, valamint az 
általuk közvetített ismeretek megszerzésekor szóképek felismerésének, 
elolvasásának bátorítása, tanítása. (pl. könyv, újság használata; televízió, 
internet/számítógép, mobil információs eszközök működtetése; a bennük 
található információk stb.),  

•  Tevékenységszervezésben használt további szavak, mondatok, instrukciók, 
utasítások szavainak és mondatainak szóképeinek felismerésének, 
elolvasásának bátorítása,  

• Háztartási, önkiszolgálási és önállósági feladatokban felmerülő további szavak 
és mondatok szóképeinek felismerésének, elolvasásának bátorítása, tanítása. 

• Bármely folyamatábrán használt további szó/mondat olvasásának bátorítása. 

• Mindennapi tárgyakon, élelmiszereken, csomagolásokon található további 
szavak és mondatok szóképeinek felismerésének, elolvasásának bátorítása, 
tanítása.  

• Külső programok alkalmával az utcán, középületekben előforduló további 
szavak és mondatok szóképeinek felismerésének, elolvasásának bátorítása, 
tanítása.  

• Információ megszerzésekor szavak, mondatok szóképeinek felismerésének, 
elolvasásának bátorítása, tanítása.  pl. számítógépes játékban/feladatban a 
továbbhaladáshoz szükséges információk, iskolai étlap, időjárás-jelentések 
információi stb.). 

• Viselkedési szabályokon szereplő szavak, mondatok szóképeinek 
felismerésének, elolvasásának bátorítása, tanítása (pl. Tilos, szabad, igen, 
nem; lehet; legyél csendben! stb.). 

• A társas megértést támogató piktogramos/írott szövegekben, egyszerű 
történetekben szereplő szóképek felismerésének, elolvasásának bátorítása, 
tanítása (pl. szociális történetek, érzelmek megértését és kifejezést segítő 
skálák, történetek). 

• Művészeti tevékenységek közben szavak és mondatok szóképeinek 
felismerésének, elolvasásának bátorítása, tanítása. (pl. zenei CD kiválasztása, 
MP4 kijelzőjén a kívánt zeneszám címének felismerése, elolvasása; egyszerű 
irodalmi szövegek stb.) 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

olvasás, szóképek, szavak, mondatok, szabadidő, szórakozás, 
kommunikációs helyzetek, közlekedés, önállóság, tevékenységszervezés, 
instrukciók, napirend, feliratok, információszerzés, viselkedési szabályok, 
ismeretszerzés, művészeti tevékenységek, szociális történet 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Olvassa el az egyéni fejlesztési tervében megjelölt piktogramokat, 
szóképeket, szavakat és mondatokat személyre szabott segítséggel. 
Használja az ismert szimbólumok olvasását napirendben, önállósági 
feladatokban, expresszív és receptív kommunikációs helyzetekben, iskolán 
kívüli programokon, szabadidős és feladathelyzetekben. 
információszerzésre, tevékenységek előrejelzésében, viselkedés 
szabályozásában, társas kapcsolatok és érzelmek értelmezésében, 
művészeti tevékenységeknél személyre szabott segítséggel. 
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 Évfolyam: 8. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

7. Betűtanítás  Órakeret: 

Előzetes tudás Tanult piktogramok jelentését érti. Ajakállások, artikuláció utánzásával; a 
tanult betűk hangoztatásával próbálkozik. Személyre szabott segítséggel a 
tanult kis-és nagybetűket kiválasztja legalább kettő közül. Az egyéni 
fejlesztésében szereplő szimbólumokat egyezteti, válogatja. Expresszív 
kommunikációban használ bármely szimbolikus kommunikációs formát 
(gesztus, piktogram, beszéd) személyre szabott segítséggel.. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Megismerkedés további a nagybetűkkel. Kis- és nagybetűk nyomtatott és 
írott alakjának egyeztetése, differenciálása. ABC-be rendezés megismerése. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat: 

• Kis- és nagybetűk nyomtatott és írott alakjának egyeztetése, differenciálása. 

• ABC-sorrendbe rendezés kezdőbetű szerint kis és nagybetűkkel. 

• Egy-egy hang jelenlétét, felismerni erősen artikulált, ismert 

• Kezdőhangot kihallani ismert szóból.  

• Egy-egy hang jelenlété felismerni ismert szavakban.  

• Kezdőhang szerint szavakat differenciálni. 

• Betűhöz megfelelő hangot, hanghoz betűt társítani. 

• Betűk egyeztetése, válogatása. 

• A tanult betűt betűkép és hangoztatás után kiválasztani készletből. 

• Szókép-szókép, kép-szókép egyeztetése.  

• Saját teljes nevének, személyes adatainak szóképének felismerése. 

• alárendelő összetett mondat: a cél- és okhatározói mellékmondat alkotásának 
gyakorlása. 

• A hely-, idő- és módféle határozói alárendelő összetett mondatotok 
megértésének gyakorlása. 

Ismeretek 

• Nagybetűk. 

• Szóképek. 

• Hang, betű. 

• Analízis, szintézis. 

• Válogatás, egyeztetés. 

• alárendelő összetett mondat: a cél- és okhatározói mellékmondat 

• ABC sorrend. 
Tevékenység 

• Különböző szimbólumszintű piktogramok egyeztetése, válogatása: használati 
tárgyak, napirendi tevékenységek, kommunikációban használt szavak. 

• Kép-szókép; szókép-szókép egyeztetése: használati tárgyak, napirendi 
tevékenységek, kommunikációban használt szavak, saját személyes adatok. 

• Azonos kis és nagybetűk egyeztetése, válogatása 

• Hang kihallása szó elején, végén, közepén, kezdőhang kiemelése, 
hangoztatáskor a modell szájállásának megfigyelésének gyakorlása 

• betűk hangoztatása önállóan és ismert szavakban; modellálásra és betűképre: 
kis és nagybetűk. 

• Ajakállások, artikuláció utánzása. 
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• meghatározott nagybetűk kiválasztása betűsorból, keresése újságban, utcai 
feliratokon. 

• Analóg elemi mondatalkotás gyakorlása tanulási és kommunikációs 
helyzetekben szóban, vagy bármely AAK-s eszközzel. 

• Összetett mondatok megértése személyre szabott segítséggel. 

• A hely-, idő- és módféle határozói alárendelő összetett mondatotok 
megértésének gyakorlása élethelyzetekben tárgyak, cselekvések helyének 
várható vagy már megtörtént idejének, elvégzési módjának meghatározására. 

• Bármely szimbolikus kommunikációs forma (tárgy, gesztus, piktogram, 
beszéd) használata, megerősítése személyre szabott segítséggel. 

• Személyre szabott segítséggel szavak ABC sorrendbe rendezésének gyakorlása 
kezdőbetű szerint. 

• A korábban tanult kisbetűk gyakorlása. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

nagybetűk; szóképek; hang, betű; analízis, szintézis; válogatás, egyeztetés; 
hallásfigyelem, szó, szótag, összetett mondat, cél- és okhatározói 
mellékmondat, ABC-sorrend 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Tanult piktogramok jelentését érti. Egyre inkább képes ajakállások, 
artikuláció utánzására; a tanult betűk hangoztatására. Személyre szabott 
segítséggel a tanult kis-és nagybetűket kiválasztja több közül. Az egyéni 
fejlesztésében szereplő szimbólumokat egyezteti, válogatja. Expresszív 
kommunikációban használ bármely szimbolikus kommunikációs formát 
(gesztus, piktogram, beszéd) személyre szabott segítséggel. 

 
 

Évfolyam: 8. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

8. Olvasás Órakeret:  

Előzetes tudás Tud legalább színes fotót élethű vonalrajzzal egyeztetni. Képes felismeri és 
megérti az egyéni fejlesztési tervében meghatározott szimbólumok 
jelentését és az azokból álló mondatokat személyre szabott segítséggel. 
Egyeztetéseket és válogatásokat végez az egyéni fejlesztési tervében 
meghatározott szimbólumokkal. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Különböző szintű nyelvi szimbólumok egyeztetése, válogatása, értése, 
használata. Képolvasás, összeolvasás. A különböző írásjelek megértése. 
Időt kifejező szóképek megismerése: a hét napjainak, hónapok szóképe. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat: 

• Időt kifejező szóképek megismerése: a hét napjainak és a hónapok szóképe. 

• A mondat végi írásjelek gyakorlása. 

• Különböző szintű nyelvi szimbólumok egyeztetése, válogatása, értése, 
használata. 

• Betűk válogatása, egyeztetése, hangoztatása, felismerése a „betűtanítás” 
tematikai egység tartalmai szerint. 

• Összeolvasás a „betűtanítás” tematikai egység tartalmai szerint. 

• Képolvasás. 

• Nyelvi szimbólumok megértése és megnevezése. 
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• Felfigyelés az ismert szóképekre tanulási és kommunikációs és más 
élethelyzetekben. 

Ismeretek 

• a hét napjainak szóképe 

• a hónapok neveinek szóképe 

• a pont, kérdőjel, felkiáltójel 

• nyelvi szimbólumok 

• képolvasás 

• betűk 

• összeolvasás 
Tevékenység 

• Időt kifejező szóképek megismerése: a hét napjainak és a hónapok neveinek 
szóképének gyakorlása személyre szabott segítséggel (pl. hetirend, naptár, 
színkód). 

• A három alapvető mondat végi írásjel értelmezésének gyakorlása személyre 
szabott segítséggel. 

• Azonos és különböző szintű piktogramok egyeztetése, válogatása. 

• Szókép-szókép egyeztetés, válogatás. 

• Tárgy-szókép egyeztetés, válogatás. 

• Piktogram-szókép egyeztetés, válogatás. 

• Különböző szintű nyelvi szimbólumok értésének, használatának gyakorlása 
élethelyzetekben (pl. személynevek, instrukciók, információk, napirend, 
kommunikáció, AAK, viselkedési szabályok, tevékenységszervezés, 
ismeretszerzés, művészeti tevékenységek, háztartási feladatok, időiség 
megértése során). 

• Betűk válogatásának, egyeztetésének, hangoztatásának gyakorlása a 
„betűtanítás” tematikai egység tartalmai szerint. 

• A megismert betűk összeolvasásának gyakorlása. 

• Gyakorlatok képekkel, képsorokkal: sorrendezés (idő, cselekvés, alapvető ok-
okozat), szókincs, nyelvi megértés, mondatalkotás, szimbolikus gondolkodás, 
képolvasás, főfogalom alá rendezés, kategorizáció 

• Analóg elemi mondatalkotás gyakorlása tanulási és kommunikációs 
helyzetekben (ige, főnév, melléknév használatával) szóban, vagy bármely 
AAK-s eszközzel 

• Személyre szabott segítséggel tőmondatok megértésének gyakorlása bármely 
szimbólummal 

• Az olvasás haladási irányának követése képolvasáskor és összeolvasáskor.  

életvitel és 
gyakorlat 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

a hónapok neve, személynevek, instrukciók, információk, napirend, 
kommunikáció, AAK, viselkedési szabályok, tevékenységszervezés, 
ismeretszerzés, művészeti tevékenységek, háztartási feladatok, pont, 
felkiáltójel, kérdőjel, összetett mondat, utasítás, tárgy, piktogram, szókép; 
betű, szó, szótag, mondat, ige, főnév, melléknév, képolvasás, egyeztetés, 
válogatás, megértés, kifejezés, mondatalkotás, összeolvasás 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Tudjon legalább színes fotót élethű vonalrajzzal egyeztetni. Képes felismeri 
és megérti az egyéni fejlesztési tervében meghatározott szimbólumok 
jelentését és az azokból álló mondatokat személyre szabott segítséggel. 
Egyeztetéseket és válogatásokat végez az egyéni fejlesztési tervében 
meghatározott szimbólumokkal. 
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Évfolyam: 7. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

9. Írás Órakeret:  

Előzetes tudás  Tud füzetében lapozni, segítséggel kinyitja a megfelelő helyen. Tud 
hullámos, kapu, csészevonalakat átírni, másolni, rajzolni; a vonalak közt 
közel azonos távolságot nagyjából tartani. Tanult betűket bármely 
írásmóddal lendületes, folyamatos vonalvezetéssel ír át, személyre szabott 
segítséggel. A fejlesztési tervében meghatározott betűket és szavakat 
bármely írásmóddal, személyre szabott segítséggel írja át/le és másolja. 
Ceruzafogása folyamatosan szabályos. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Tájékozódás a vonalrendszerben, biztos használata. Füzethasználat. A 
megfelelő betűk és hangok összekapcsolása. Betűelemek kötése, formálása 
betűkké. Különböző betűalakok azonosítása (írott, nyomtatott, kis- és 
nagybetű). Lendületes, folyamatos vonalvezetés. Üdvözlőlap, képeslap 
aláírása. Rövid mondatok átírása, másolása. Golyóstoll használata. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Üdvözlőlapot, képeslap megírása. 

• Lendületes, folyamatos vonalvezetés. 

• Füzethasználat: lapozás, sorváltás önálló feladatban 

• Tájékozódás a vonalrendszerben: az írás során a betű megfelelő méretben a 
megfelelő helyre írása. 

• A sorok, sorközök és a haladási irány betartása. 

• Betűk átírása, másolása, írása. 

• Szavak, rövid mondatok átírása, másolása. 

• A tanult betűk gyakorlása. 

• Hosszú és rövid magánhangzók differenciálása. 

• Pontos másolás, a hibák ellenőrzése javítása. 

• Golyóstoll használata. 
Ismeretek 

• Üdvözlőlapot, képeslap. 

• Lendületes, folyamatos vonalvezetés. 

• Füzethasználat. 

• Írás sorközbe távolság-tartással. 

• Rövid mondatok átírása, másolása, írása. 

• Rövid és hosszú magánhangzók. 

• Átírás, másolás, írás. 

• Ellenőrzés, javítás. 

• Golyóstoll. 
Tevékenység 

• Üdvözlőlapot, képeslap megírása személyre szabott segítséggel iskolai 
táborban, Karácsonykor, Húsvétkor. 

• Golyóstollal való írás gyakorlása. 

• Lendületes, folyamatos vonalvezetés gyakorlása. 

• Betűalakítás gyakorlása füzetben személyre szabott segítséggel. 

• Szavak, rövid mondatok követése betűről betűre, átíráskor a betűalakítás 
irányának betartása; másolás gyakorlása betűről betűre. 
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• Szavakban betűk, mondatokban szóközök helyes tartása személyre szabott 
segítséggel. 

• Másolás előírásról, tábláról, számítógépről, könyvből, napirendről, 
kommunikációs eszközökről, viselkedési szempontokról. 

• Hosszú és rövid magánhangzók megkülönböztetésének, válogatásának, 
egyeztetésének, hangoztatásának, kihallásának gyakorlása. 

• Egyénileg meghatározott méretű sorközben való tájékozódás gyakorlása 
személyre szabott segítséggel. 

• Egyénileg meghatározott vonalrendszerben való tájékozódás gyakorlása 
személyre szabott segítséggel. 

• Rövid szavak másolásánál szóköz kihagyásának gyakorlása személyre szabott 
segítséggel. 

• A tanult betűk gyakorlása: a hozzájuk tartozó hangok felismerése, 
differenciálása, egyeztetése. 

• Különböző betűformák felismerésének gyakorlása, átírása, másolása 

• Megjelölt betű/szó/mondat másolása könyvből, számítógép monitoráról. 

• Ismerkedés a különböző betűalakokkal, egyeztetés, válogatás, hangoztatás. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

üdvöző lap, lendületes, folyamatos írás; golyóstoll, füzet, füzethasználat, 
lapozás, feladatlap, vonalköz, sor, vastag vonal, margó, betű; hosszú- rövid 
hangok, jelölésük, szó, szótag, egy szótagú szavak, vonalrendszer, szóköz, 
kezdőpont, végpont, irány, mondat, írott, nyomtatott, kis- és nagybetű 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Üdvözlőlapot személyre szabott segítséggel aláír. Golyóstollal segítséggel 
tudjon írni. Tudjon füzetében lapozni, segítséggel nyissa ki a megfelelő 
helyen. Tanult betűket bármely írásmóddal lendületes, folyamatos 
vonalvezetéssel írjon át személyre szabott segítséggel. Tudja átírni/másolni 
a fejlesztési tervében meghatározott betűket és szavakat bármely 
írásmóddal, személyre szabott segítséggel.  

 
 
Évfolyam: 8. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

9. Írás Órakeret:  

Előzetes tudás  Üdvözlőlapot személyre szabott segítséggel aláír. Golyóstollal segítséggel 
tud írni. Tud füzetében lapozni, segítséggel kinyitja a megfelelő helyen. 
Tanult betűket bármely írásmóddal lendületes, folyamatos vonalvezetéssel 
ír át személyre szabott segítséggel. Átírja és másolja a fejlesztési tervében 
meghatározott betűket és szavakat bármely írásmóddal, személyre szabott 
segítséggel. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

A megfelelő betűk és hangok összekapcsolása. Betűelemek kötése, 
formálása betűkké. Különböző betűalakok azonosítása (írott, nyomtatott, 
kis- és nagybetű. Üdvözlőlap, képeslap megírása. Rövid mondatok átírása, 
másolása. Golyóstoll használata. A kettős betűket alkalmazása. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• A kettős betűket alkalmazása 

• Üdvözlőlapot, képeslap megírása. 
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• Lendületes, folyamatos vonalvezetés. 

• Füzethasználat: lapozás, sorváltás önálló feladatban 

• A sorok, sorközök és a haladási irány betartása. 

• Betűk átírása, másolása, írása. 

• Szavak, rövid mondatok átírása, másolása, írása. 

• A tanult betűk gyakorlása. 

• Hosszú és rövid magánhangzók, kettős és kettőzött mássalhangzók 
differenciálása. 

• Pontos másolás, a hibák ellenőrzése javítása. 

• Golyóstoll használata. 
Ismeretek 

• kettős és kettőzött betűk 

• Üdvözlőlapot, képeslap. 

• Lendületes, folyamatos vonalvezetés. 

• Füzethasználat. 

• Írás sorközbe távolság-tartással. 

• Rövid mondatok átírása, másolása, írása. 

• Rövid és hosszú magánhangzók. 

• Átírás, másolás, írás. 

• Ellenőrzés, javítás. 

• Golyóstoll. 
Tevékenység 

• Üdvözlőlapot, képeslap megírása/másolása személyre szabott segítséggel 
iskolai táborban, Karácsonykor, Húsvétkor. 

• Golyóstollal való írás gyakorlása, a golyóstollal írt szövegben való javítás 
(zárójelben áthúzva) gyakorlása. 

• Lendületes, folyamatos vonalvezetés gyakorlása. 

• Szavak, rövid mondatok követése betűről betűre, átíráskor a betűalakítás 
irányának betartása; másolás gyakorlása betűről betűre. 

• Szavakban betűk, mondatokban szóközök helyes tartása személyre szabott 
segítséggel. 

• Másolás előírásról, tábláról, számítógépről, könyvből, napirendről, 
kommunikációs eszközökről, viselkedési szempontokról, egyéb vizuális 
segítségekről. 

• Hosszú és rövid magánhangzók, a mássalhangzók hangoztatási idejének 
gyakorlása kettőzött betűknél; megkülönböztetésének, válogatásának, 
egyeztetésének, hangoztatásának, kihallásának gyakorlása. 

• Rövid szavak másolásánál szóköz kihagyásának gyakorlása személyre szabott 
segítséggel. 

• A tanult betűk gyakorlása: a hozzájuk tartozó hangok felismerése, 
differenciálása, egyeztetése. 

• Különböző betűformák felismerésének gyakorlása, átírása, másolása 

• Megjelölt betű/szó/mondat másolása könyvből, számítógép monitoráról. 

• Ismerkedés a különböző betűalakokkal, egyeztetés, válogatás, hangoztatás. 

káció 
 
 
ábrázolás, 
alakítás  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

üdvözlőlap, lendületes, folyamatos írás; golyóstoll, füzet, füzethasználat, 
lapozás, feladatlap, vonalköz, sor, vastag vonal, margó, betű; hosszú- rövid 
hangok, jelölésük, szó, szótag, egy szótagú szavak, vonalrendszer, szóköz, 
kezdőpont, végpont, irány, mondat, írott, nyomtatott, kis- és nagybetű 

A fejlesztés várt Üdvözlőlapot személyre szabott segítséggel megír. Golyóstollal tud írni. 
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eredményei  Tud füzetében lapozni, kinyitni a megfelelő helyen. Tanult betűket bármely 
írásmóddal lendületes, folyamatos vonalvezetéssel írja le személyre 
szabott segítséggel. Tudja átírni/másolni/leírni a fejlesztési tervében 
meghatározott betűket és szavakat bármely írásmóddal, személyre szabott 
segítséggel.  

 
 
Évfolyam: 8. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

10. Értő olvasás Órakeret:  

Előzetes tudás Elolvassa az egyéni fejlesztési tervében megjelölt piktogramokat, 
szóképeket, szavakat és mondatokat személyre szabott segítséggel. 
Használja az ismert szimbólumok olvasását napirendben, önállósági 
feladatokban, expresszív és receptív kommunikációs helyzetekben, iskolán 
kívüli programokon, szabadidős és feladathelyzetekben. 
információszerzésre, tevékenységek előrejelzésében, viselkedés 
szabályozásában, társas kapcsolatok és érzelmek értelmezésében, 
művészeti tevékenységeknél személyre szabott segítséggel. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Olvasással, szóképekkel, piktogramokkal kapcsolatos tudásának 
felhasználása a mindennapi életben az információk értelmezésében. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Személynevek további szóképeinek felismerése, elolvasása.   

• Instrukciókban szereplő szavak további szóképeinek felismerése, elolvasása. 

• Napirendjén (tevékenységek); hetirenden, naptárban lévő szavak szóképeinek 
felismerése, elolvasása.  

• Kommunikáció támogatására használt eszközein lévő további szavak, 
mondatok szóképeinek felismerése, elolvasása. 

• Szabadidős tevékenységekkor az eszközökön lévő további szavak szóképek 
felismerése, elolvasása. 

•  Tevékenységszervezésben használt további szavak, mondatok, instrukciók, 
utasítások szavainak és mondatainak szóképeinek felismerése, elolvasása. 

• Háztartási, önkiszolgálási és önállósági feladatokban felmerülő további szavak 
és mondatok szóképeinek felismerése, elolvasása. 

•  Mindennapi tárgyakon, élelmiszereken, csomagolásokon található további 
szavak és mondatok szóképeinek felismerése, elolvasása. 

• Külső programok alkalmával az utcán, középületekben előforduló további 
szavak és mondatok szóképeinek felismerése, elolvasása. 

• Információ megszerzésekor további szavak, mondatok szóképeinek 
felismerése, elolvasása. 

• Viselkedési szabályokon szereplő további szavak, mondatok szóképeinek 
felismerése, elolvasása. 

• A társas megértést támogató piktogramos/írott szövegekben, egyszerű 
történetekben szereplő további szóképek felismerése, elolvasása. 

• Különböző eszközök által közvetített ismeretek megszerzésekor további 
szóképek felismerése, elolvasása.  

• Művészeti tevékenységek közben további szavak és mondatok szóképeinek 

 
életvitel és 
gyakorlat 
 
környezet-
ismeret 
 
társadalmi 
ismeretek 
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felismerése, elolvasása. 
Ismeretek 

• olvasás 

• szabadidő, szórakozás 

• kommunikációs helyzetek 

• közlekedés 

• önállóság, tevékenységszervezés, instrukciók 

• napirend, hetirend, naptár 

• feliratok 

• információszerzés 

• viselkedési szabályok 

• ismeretszerzés 

• művészeti tevékenységek 

• szociális történet 
Tevékenység 

• Személynevek további szóképeinek felismerésének, elolvasásának bátorítása, 
tanítása. 

• Instrukciókban szereplő szavak további szóképeinek felismerésének, 
elolvasásának bátorítása, tanítása. 

• Napirendjében lévő tevékenységeit jelölő szavak további szóképeinek 
felismerésének, elolvasásának bátorítása, tanítása; elmozdulás az egyre 
absztraktabb, szóképhangsúlyos napirendi szimbólumok felé napirendben és 
a tevékenység helyszínén a hívóképeken; hetirenden, naptárban (pl. jeles 
napok, ünnepek, utazások, különleges programok stb.) tevékenységeit jelölő 
további szavak szóképeinek felismerésének, elolvasásának bátorítása, 
tanítása. 

• Kommunikáció támogatására használt eszközein lévő további szavak, 
mondatok szóképeinek felismerésének, elolvasásának bátorítása, tanítása. 

•  Szabadidős tevékenységekkor az eszközökön lévő szavak további szóképek 
felismerésének, elolvasásának bátorítása, tanítása  

• Különböző eszközök működtetéséhez és használatához szükséges, valamint az 
általuk közvetített ismeretek megszerzésekor további szóképek 
felismerésének, elolvasásának bátorítása, tanítása.  

• Tevékenységszervezésben használt további szavak, mondatok, instrukciók, 
utasítások szavainak és mondatainak szóképeinek felismerésének, 
elolvasásának bátorítása,  

• Háztartási, önkiszolgálási és önállósági feladatokban felmerülő további szavak 
és mondatok szóképeinek felismerésének, elolvasásának bátorítása, tanítása. 

• Bármely folyamatábrán használt további szó/mondat olvasásának bátorítása. 

• Mindennapi tárgyakon, élelmiszereken, csomagolásokon található további 
szavak és mondatok szóképeinek felismerésének, elolvasásának bátorítása, 
tanítása.  

• Külső programok alkalmával az utcán, középületekben előforduló további 
szavak és mondatok szóképeinek felismerésének, elolvasásának bátorítása, 
tanítása.  

• Információ megszerzésekor további szavak, mondatok szóképeinek 
felismerésének, elolvasásának bátorítása, tanítása.   

• Viselkedési szabályokon szereplő szavak, mondatok további szóképeinek 
felismerésének, elolvasásának bátorítása, tanítása. 

•  A társas megértést támogató piktogramos/írott szövegekben, egyszerű 
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történetekben szereplő további szóképek felismerésének, elolvasásának 
bátorítása, tanítása. 

• Művészeti tevékenységek közben szavak és mondatok további szóképeinek 
felismerésének, elolvasásának bátorítása, tanítása. Művészeti alkotások 
címeinek olvasásának gyakorlása (pl. film, zene, könyv) 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

olvasás, szóképek, szavak, mondatok, szabadidő, szórakozás, 
kommunikációs helyzetek, közlekedés, önállóság, tevékenységszervezés, 
instrukciók, napirend, feliratok, információszerzés, viselkedési szabályok, 
ismeretszerzés, művészeti tevékenységek, szociális történet, film, zene, 
könyv 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Olvassa el az egyéni fejlesztési tervében megjelölt piktogramokat, 
szóképeket, szavakat és mondatokat személyre szabott segítséggel. 
Használja az ismert szimbólumok olvasását egyre több élethelyzetben, 
ezáltal váljon önállóbbá, sikeresebbé a kommunikációban és a társas 
kapcsolatokban. 
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Számolás – mérés 
 
Tantárgyi célok és feladatok 
 
 
A számolás-mérés tantárgy tanításának legfőbb célja, hogy az autizmussal élő tanulók a 
tanítás-tanulás folyamata során olyan ismereteket szerezzenek, melyek a mindennapi 
életben való eligazodásukat, tájékozódásukat segítik.  
 
A pedagógusnak fejlesztenie kell a számolás és mérés elsajátításához szükséges 
alapkészségeket, az érzékelést, észlelést, figyelmet, emlékezetet, gondolkodási készséget 
és a problémamegoldó képességet. Személyre szabott eszközökkel segítenie kell az 
alapvető logikai összefüggések felismerésének folyamatát, a megtapasztalt, megtanult 
összefüggések felismerését más helyzetekben is. Alapvető feladat, hogy a megszerzett 
készségeket, a tanult ismereteket minél többféle helyzetben gyakoroltassuk, ezzel segítve a 
tanulókat az általánosítási készség kialakításában, mely nagymértékben segíti a 
gondolkodás rugalmasabbá válását.  
 
Feladata felkelteni, fenntartani a környezet iránti érdeklődést, a környezet megismerése 
során tudatos tevékenységeket végeztetni, az ismeretek megszerzésére irányuló spontán 
törekvéseket bátorítani, segíteni, az ismeretek önálló alkalmazását segíteni, az önellenőrzést 
tanítani, a problémamegoldás menetét tanítani. Feladata továbbá, hogy megtanítsa az 
alapvető matematikai fogalmakat, megismertesse a feladatok elvégzéséhez szükséges, a 
mindennapi életben is használt változatos munkafolyamatokat. Szükséges továbbá, hogy a 
tantárgy tanítása során a tanuló megtanulja megérteni a számára szóló utasításokat, valamit 
képessé váljon azok követésére. 
 
A tantárgy feladata a mennyiség- és számfogalom kialakítása. Ehhez szükséges, hogy a 
tanuló számjegyeket, mennyiségeket tudjon felismerni, összehasonlítani, megváltoztatni, 
alapműveleteket végezni fejben és írásban. 
További feladata, hogy megtanítsa a tanulót szöveges feladatokat értelmezni,  logikai 
összefüggéseket felismerni, a megoldáshoz szükséges lépéseket felállítani. 
A tantárgy feladata, hogy tanulása során a tanuló megtanuljon méréseket végezni, 
megismerje a  különböző mértékegységek fajtáit, léptéküket, gyakorlati alkalmazásukat. 
Alapvető feladata, hogy képességekhez mérten megtanítsa a pénzzel kapcsolatos elemi 
ismereteket, felismerje a pénzérméket, bankjegyeket, értéküket, nagyságrendbeli 
különbségeiket értse, ismerje meg a banki, pénzügyi műveletek alapjait. Legfontosabb 
feladata, hogy lehetőséget nyújtson arra, hogy ezen ismereteit, a mindennapi életben történő 
alkalmazását segítséggel gyakorolni tudja.   
 
 
 
A tantárgy feladatai az erkölcsi nevelés területén 
 
A tantárgy fontos szerepet játszik az erkölcsi nevelésben, mivel tanítása során a tanuló 
képessé válik az egyszerű szabályok megértésére és betartására, később azok 
felismerésére. Speciális módszerek alkalmazásával és személyes segítségadással képes 
lesz a csoportosan végzett tevékenységek szabályainak betartására, valamint erősödik 
szabálykövetési képessége is. A tantárgy az erkölcsi nevelés területén hozzájárul a tanuló 
alkalmazkodó képességének megerősítéséhez, fokozódó önfegyelemre, kitartásra nevel, 
megtanítja a szabályok együttes létrehozásának közösségformáló szerepét. 
A tantárgy fontos feladata az erkölcsi nevelésben a tanulás iránti érdeklődés felkeltése. A 
tanulás során erősödik a feladatok elvégzéséhez szükséges kitartás, valamint a nehézségek 
leküzdésére irányuló törekvés. Erősödik a feladattudat, kialakul a türelem és pontosság 
képessége. 
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A tantárgy szerepe az önismeret és társas kultúra fejlesztésében  

 
 
Az önismeret és a társas kultúra fejlesztésében az együttműködéssel történő feladatvégzés 
megalapozása zajlik. A tantárgy tanulása során bővülnek ismeretei, melyek hozzájárulnak 
énképének alakulásához, fejlődéséhez. Minél fejlettebb lesz az önismerete, annál inkább 
képes lesz csoportban tevékenykedni. A tanuló megtanulja elviselni mások jelenlétét maga 
körül, elfogadni a fizikai érintést, segítségnyújtást. Képessé válik a csoport szabályainak 
elfogadására, beilleszkedik a csoportba. Megtanul feladatokat végezni kétszemélyes 
helyzetben felnőttel, majd a többi tanulóval is. Képessé válik csoportos együttműködésre, 
együttes feladatvégzésre. Az önismeret és a társas kultúra fejlesztését a tantárgy az 
együttműködéssel történő munkavégzés gyakorlásával és a feladatmegosztási képesség 
kialakításával éri el. 
 
 
A tantárgy szerepe az anyanyelvi kompetencia fejlesztésében 
 
 
A tantárgy az anyanyelvi kompetenciaterület fejlesztését az ismereteihez és 
tevékenységeihez kapcsolódó kifejezések megismerésének megalapozásával segíti, 
valamint a matematikai gondolkodáshoz szükséges fogalmak, tevékenységek megértésével, 
és a szókincs bővítésével éri el. 
 
 
A tantárgy szerepe a tanulás tanításában 
 
 
A tanulás tanítását a tantárgy azzal segíti, hogy a megfelelő motiváció segítségével felkelti a 
tanulók érdeklődését a tantárgy által nyújtott ismeretek iránt, valamint egyénre szabott 
módszerekkel támogatja az ismeretek befogadását. 
 
A tanulás tanításában a tantárgy kitartásra nevel a feladatok elvégzésében és megtanítja a 
nehézségek leküzdésének módszereit. A tanulás tanítása az önálló ismeretszerzés iránti 
igény fejlesztésével, a motivált, kitartó feladatvégzéssel valósul meg. A tanulás tanításának 
fejlődése az önálló ismeretszerzéssel, a feladatok végrehajtásában többféle megoldás 
keresésével és megtalálásával, a belső igény kialakításával teljesül. 
 
 
A tantárgy szerepe a matematikai kompetencia fejlesztésében 
 
 
A tantárgy főként a matematikai kompetencia terület fejlesztésében játszik nagy szerepet.  
Lehetővé teszi a tárgyak tulajdonságainak megismerését, a különbségek és azonosságok 
felismerését. Ezáltal képessé válnak a tanulók arra, hogy csoportosításokat, válogatásokat 
végezzenek, halmazokat alkossanak különböző szempontok alapján.  A matematikai 
kompetenciaterület fejlesztését segíti, hogy a tantárgy lehetőséget biztosít cselekvésbe 
ágyazottan, tevékenységekkel kapcsolatos változások megfigyelésére, azok létrehozására. 
Ez hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló ok-okozati összefüggéseket ismerjen fel segítséggel, 
majd önállóan is.  
 
A matematikai kompetencia fejlesztése tehát gyakorlati megfigyeléseken keresztül, az 
egyszerű ok-okozati összefüggések felismerésével és a problémamegoldó képesség 
fejlesztésével, tevékenységbe ágyazott feladatvégzéssel valósul meg. 
A matematikai kompetencia elsősorban a mindennapi helyzetekben előforduló egyszerű 
feladatok megoldásának keresése, a tanult matematikai műveletek elvégzése, az egyszerű 
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ok-okozati összefüggések felismerése és a problémamegoldó képesség fejlesztése terén 
jelentkezik. 
 
 
A tantárgy szerepe a szociális és állampolgári kompetencia terület fejlesztésében 
 
 
A szociális és állampolgári kompetencia terület fejlődéséhez oly módon járul hozzá a 
tantárgy, hogy a tanulót megtanítja az együttműködő részvételre a feladatok 
végrehajtásában, az alapvető szabályok felismerésére a csoportmunkában, valamint arra, 
hogy a felismert szabályok betartására törekedni kell. 
A szociális és állampolgári kompetencia fejlesztését elsősorban a feladatmegosztás 
lehetőségének felismertetésével, a társak munkájának figyelemmel kísérésével, a helyes 
magatartás kialakításával, a feladatok végrehajtása közbeni kapcsolattartással támogatja. 
A szociális és állampolgári kompetenciaterület fejlődését a feladatok végrehajtásában az 
együttműködő, konstruktív részvétel és az alapvető szabályok betartására való törekvés 
jellemzi. 
 
 
A tantárgy szerepe a hatékony, önálló tanulás kompetencia terület fejlődésében 
 
 
A hatékony, önálló tanulás kompetenciaterület fejlődését segíti a tantárgy a taneszközei, 
feladatai iránt kíváncsiság felkeltésével, és a számok hétköznapi életben betöltött 
jelentőségének felismertetésével. 
 
A hatékony, önálló tanulási kompetencia a kitartó, megfelelő segítséget kérni és elfogadni 
tudó feladattudat és feladatvégzés kialakításával fejlődik. 
A hatékony, önálló tanulást a feladattudat megerősítése, a feladatvégzés közbeni 
próbálkozások, a lehetőségek keresése segíti.  
 
A hatékony, önálló tanulás kompetencia terület fejlődését mutatja, ha a tanuló képes önálló 
feladatvégzésre, s addig próbálkozik, míg feladatát meg tudja oldani, s ha nem, képes 
segítséget kérni. 
 
 
Legfontosabb módszertani elvek 
 
 
 

1. A sérülés speciális jellegéből adódóan különös hangsúlyt kap az oktatás szemléletes 
és konkrét jellege, a cselekvéses tanulás döntő arányban való alkalmazása.  
 

2. A hagyományos verbális-magyarázó típusú tanítás helyett az ismeret,- és 
információátadás vizualizált módszereit kell használnunk. 
 

3. A tanulók autizmus spektrum zavarát és értelmi képességeit, valamint 
kommunikációjának módját és szintjét figyelembe véve, egyénre szabottan adjuk át a 
tantárgy tanításához szükséges ismereteket. Mindenhol, ahol szükséges, az 
alternatív, augmentatív kommunikáció alkalmazása fontos, és használatát 
természetesnek vesszük. 
 

4. Az új ismereteket mindig kétszemélyes, a zavaró körülményeket kizáró környezetben 
tanítjuk. Az ismereteket automatizálás után új környezetben is gyakoroltatjuk, 
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mélyítjük, hogy a tanuló később már önállóan is tudja ezeket alkalmazni a 
megváltozott körülmények ellenére. 
 

5. Minden esetben törekszünk az egyéni motiváció kialakítására. Fontos elv az 
esetlegesen meglévő speciális érdeklődési kör kihasználása ezen a téren, mert 
megkönnyíti az ismeretátadást, az új ismeretek befogadását, más területen való 
felhasználását 

 
 
6. Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulóknál fontos tanítási-nevelési szempont, 

hogy a pozitív megerősítés a tanítás folyamatában azonnali legyen. Ezzel várhatóan 
sikeresebben rögzítjük a tanulnivalókat, az ismereteket. Ezek formái a tanulók 
fejlettségi és motivációs bázisától függnek. 
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Évfolyam: 1. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

1. Elemi tapasztalatok a tárgyak tulajdonságairól Órakeret:  

Előzetes tudás Érzékeli, hogy a környezetében különböző tárgyak fordulnak elő. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Különbség érzékelése jelentős eltérés esetén. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 
 

• Tárgyak, képek megismerése, válogatása. 
• Differenciálás két méret között jelentős különbséggel. 
• Kerek és szögletes tárgyak megkülönböztetése. 
• Négy szín megkülönböztetése. 

 
Ismeretek 
 

• Csoportalkotás tárgyakkal (két csoport). 

• Tárgyak kiterjedése: kicsi, nagy. 
• Tárgyak színe: piros, sárga, kék, zöld. 
• Formai tulajdonságok: kerek, szögletes. 

 
Tevékenységek 
 

• Egymástól jelentősen különböző tárgyak, képek válogatása kétfelé. 
• Azonos csoportba tartozó tárgyak, képek válogatása szín vagy forma, vagy 

nagyság szerint (egy szempont alapján két felé). 

• Tárgyak felismerése tapintás alapján. 
• Ismerkedés a papír-ceruza típusú feladatokkal: színezés, karikázás, aláhúzás, 

áthúzás, összekötés, nyomdázás stb.). 

•  

 
játékra 
nevelés 
 
ének-zene 
 
kommuniká-
ció 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

használati tárgyak nevei 

A fejlesztés várt 
eredményei  

• Legyen képes a tevékenység során a felnőttel rövid ideig 
együttműködni, az irányítást elfogadni. 

• A tanév során e témakörben tanult ismeretek valamelyikében 
mutasson fejlődést. 
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Évfolyam: 1. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

2. Tájékozódás Órakeret:  

Előzetes tudás Elemi szinten képes tájékozódni az otthonában. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Időbeli és térbeli változások érzékelése cselekvéseken keresztül. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 
 

• Megfelelő irányítással, segítségnyújtással képes legyen feladatokat 
végrehajtani. 

• Egyénre szabott segítséggel tudjon tájékozódni az iskola területén 
(csoportszoba, mosdó, ebédlő, udvar) 

• A napi rutin során életszerű helyzetekben találkozzon tárgyak és személyek 
helyzetére vonatkozó viszonyszavakkal. 

• A napi rutin során tapasztalja meg az idő múlását csörgőóra és napirendje 
segítségével. 

• Segítséggel tudjon elvégezni sorbanállási feladatokat. 
• Egyénre szabott segítséggel tudjon adott tevékenységet három, négy 

lépésben követni. 

• Napirend, munkarend, vagy pl. homokóra, tojásfőző óra segítségével ismerje 
fel, hogy az adott tevékenységnek vége van. 

 
Ismeretek 
 

• Térorientációval kapcsolatos viszonyszavak: ide, oda, le, fel, rá, bele, át, 
mellé 

• Időbeli tájékozódással kapcsolatos kifejezések: napirend, óra, vége, ma, 
reggeli, ebéd, vacsora 

• Sorkövetés balról jobbra, föntről lefelé (pl. csipeszeléssel). 
 
Tevékenységek 
 

• Cselekvések végzése változatos formában az adott térirányok gyakorlására. 

• Egyénre szabott napirend használata. 
• Adott tevékenység befejezésének érzékeltetése pl. csörgőórával. 
• Különböző étkezéseket ábrázoló képek válogatása, egyeztetése a napirendi 

kártyákkal. 

• Tárgyak sorba rendezése különböző irányok szerint. 
• Az aktuális élethelyzetek adta lehetőségek kihasználása a sorban állás 

gyakorlására 

• Képolvasási feladatok. 

• Folyamatábrák használata a különböző tevékenységekhez, a követés jelölése 
egyénre szabottan öltözködés, kézmosás stb.). 

 
kommuni- 
káció 
 
olvasás-írás 
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Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

 az óra funkciójának ismerete, napirend, vége fogalma 

A fejlesztés várt 
eredményei  

• Legyen képes a tevékenység során a felnőttel rövid ideig 
együttműködni, az irányítást elfogadni. 

• Segítséggel figyeljen fel a tevékenység végét jelző óra csörgésére, 
vagy más időjelző eszközre (pl. vizuális órára). 

 

 
 
Évfolyam: 1. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

3. Mennyiségek - Műveletek Órakeret:  

Előzetes tudás Környezetében lévő tárgyakat képes megkülönböztetni. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Halmazok létrehozása egy szempont szerint. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 
 

• Tudjon együttműködni a fejlesztést végző felnőttel. 
• A kért tárgyakat, képeket képes legyen átadni. 
• Tapasztalja meg, hogy a környezetében lévő dolgok megszámlálhatók. 

 
Ismeretek 
 

• Halmazok létrehozása egy szempont szerint (tárgyakból, képekből). 
• Tárgyak megszámlálása 3-as számkörben. 

• Ismerkedés a számjegyekkel 3-as számkörben. 
 
Tevékenységek 
 

• Különböző tárgyakból, képekből halmazok létrehozása egy szempont szerint 
(szín, forma, méret, stb). 

• A környezet tárgyainak mechanikus megszámlálása 3-as számkörben. 

• Számjegyek válogatása 1-3-ig. 
• Megadott mennyiség kirakása. 
• Megadott elemszámú tárgyból építés, fűzés, ragasztás, stb. 
• Különböző technikákkal számjegyek készítése (gyurmából, fonálból, színes 

papírból), tapintása, lejárása, színezése 1-3-ig. 
• Adott mennyiségek megélése nagymozgásokon keresztül (ugrás, dobbantás, 

tapsolás, dobolás, guggolás, stb). 
 

 

 
játékra 
nevelés 
 
kommuni- 
káció 
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Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

számjegyek nevei: egy, kettő, három 

A fejlesztés várt 
eredményei  

• Legyen képes a tevékenység során a felnőttekkel együttműködni, 
az irányítást elfogadni. 

• A tanév során e témakörben tanult ismeretek valamelyikében 
mutasson fejlődést. 

 

 
 
Évfolyam: 2. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

1. Elemi tapasztalatok a tárgyak tulajdonságairól Órakeret:  

Előzetes tudás Különbségek érzékelése jelentős eltérés esetén. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Azonosságok felismerése. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 
 

• Azonos tárgyak, képek felismerése. 
• Képek megkülönböztetése, két csoport alkotása. 
• Differenciálás három méret között. 

• Differenciálás két különböző hosszúság között. 
• Gömbölyű és szögletes tárgyak szétválogatása irányítással. 

• Négy szín biztos ismerete (megkülönböztetés, egyeztetés). 
 
Ismeretek 
 

• Ugyanolyan fogalma. 
• Csoportalkotás tárgyakkal és képekkel (két csoport). 
• Tárgyak kiterjedése: kicsi, kisebb nagy, nagyobb, ugyanakkora, rövid, hosszú, 

egyenlő hosszú. 

• Formai tulajdonságok: kerek, szögletes, gömbölyű, szögletes, egyenes vonal, 
görbe vonal, háromszög, négyzet, kör, téglalap. 

• Tárgyak, élőlények színe: piros, sárga, kék, zöld. 
• Űrtartalom: üres, tele. 

 
Tevékenységek 
 

• Kevésbé eltérő tárgyak, képek válogatása megadott szempont szerint kettő 
vagy több felé. 

• Egyeztetések: tárgyat-tárggyal, tárgyat-kicsinyített másával, tárgyat-képpel, 
képet-képpel, színes rajzolt képet-színes rajzolt képpel, fényképet-fényképpel, 
színes fényképet-fekete fehérrel, színes rajzolt képet-fekete kontúros rajzzal, 

 
Játékra 
nevelés 
 
Ének-zene 
 
Kommuniká-
ció 
 
Ábrázolás-
alakítás 
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formaegyeztetések, színegyeztetések. 

• Folyadék töltögetése pohárba: üres, tele. 

• Gyurmából gömbölyű, szögletes tárgyak formázása. 
• Egyenes, görbe vonalak „készítése” különböző anyagokból (gyurma, fonal). 
• A négy síkidom alakítása különböző anyagokból különböző technikákkal. 
• Játék a logikai készlettel. 
• Nyomdázás, színezés. 
• Ugyanolyan tárgy, kép, szín kiválasztása több közül. 
• Ugyanolyan építése síkban, térben. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

kicsi, nagy, hosszú, rövid, kerek, szögletes, piros, kék, sárga, zöld 

A fejlesztés várt 
eredményei  

• Tudjon csak méretükben különböző tárgyakat nagyság 
szempontjából egymáshoz viszonyítani, válogatni kétfelé. 

• Ismerje a négy színt, azokból válogasson kétfelé. 
 

 
 
Évfolyam: 2. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

2. Tájékozódás Órakeret:  

Előzetes tudás Elemi szinten képes tájékozódni az iskola területén. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Időbeli, térbeli, és minőségbeli változások érzékelése cselekvéseken 
keresztül. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 
 

• Megfelelő  segítségnyújtással egyre jobban, pontosabban végezze el a 
feladatait. 

• Segítséggel vegye észre, ha valami nem a helyén van, tegye azt oda, feladat, 
játék után tegye a helyére az eszközöket. 

• Napirendi kártyái segítségével találja meg a különböző tevékenységek 
helyszíneit, találja meg a saját helyét a teremben, ebédlőben. 

• Csoportos mozgásfejlesztés esetén találja meg helyét a tornasorban. 
• Segítséggel vegye észre a minőségbeli változásokat (pl. levágatta a haját, 

hiányzik valaki stb.). 

• A napi rutin során ismerkedjen a napok neveivel, vizuális segítséggel 
érzékelje, hogyan telnek a napok. 

• Kevés segítséggel tudjon négy-öt lépésből álló tevékenységet folyamatábrán 
követni. 

• Megfelelő segítségnyújtással tudjon sort alkotni (egy szempont, két változó). 
 
Ismeretek 

 
Kommuni-
káció 
  
Olvasás-írás 
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• Téri orientációval kapcsolatos viszonyszavak: ide, oda, le, fel, rá, bele, át, 
mellé, fönt, lent, ki, be, nyitva, csukva 

• Időbeli tájékozódással kapcsolatos kifejezések: ma, reggeli, ebéd, vacsora, 
most, nappal, éjszaka, napok nevei, évszakok nevei. 

• Minőségbeli változások észrevétele jelentős változás esetén. 
• Sorkövetés balról jobbra, föntről lefelé (pl. csipeszeléssel). 
• Soralkotás minta alapján (egy szempont, két változó). 

 
Tevékenységek 

 

• Rendrakási feladatok végzése (elpakolás játék után). 
• Munkafolyamatok végzése folyamatábrával. 

• Saját szekrény, hely polc stb. keresése, megtalálása. 

• Az iskola helyiségeinek megkeresése. 
• A különböző tevékenységek helyszíneinek megkeresése, egyeztetése a 

napirendhez. 

• A napi rutin során „évszakfal” használata az adott évszak, hónap, nap 
megnevezése, jelölése. 

• Az időjárás változásainak megfigyelése. 
• Soralkotás tárgyakkal, képekkel, (szín, forma stb. alapján), 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

reggeli, ebéd, vacsora 

A fejlesztés várt 
eredményei  

• Legyen képes egyre hosszabb ideig felnőttel együttműködni, az 
irányítást elfogadni. 

• Kevés segítséggel legyen képes az egyénre szabott napirendjén 
tájékozódni. 

• Tudjon segítséggel sort alkotni egy szempont szerint két 
változóval. 

• Tudjon négy-öt lépésből álló tevékenységet egyénre szabott 
folyamatábrán követni. 

 

 
 
Évfolyam: 2. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

3. Mennyiségek - Műveletek Órakeret:  

Előzetes tudás Halmazok létrehozása egy szempont alapján. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

A sok-kevés közötti különbség érzékelése nagy eltérés esetén. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 
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Fejlesztési feladat 
 

• A jól begyakorolt, tanult ismereteket képes legyen önállóan alkalmazni 
feladatvégzés során. 

• Feladatvégzés során lássa a sok, és a kevés közötti különbséget. 
• Ismerkedjen a több-kevesebb fogalmával. 
• Végezzen megszámlálásokat 3-as számkörben. 
• Ismerkedjen a semmi, és a nulla fogalmával. 

 
Ismeretek 
 

• Halmazok összehasonlítása, sok-kevés, több-kevesebb megállapítása. 
• Sok és kevés elemszámú halmazok felismerése, létrehozása, 

megváltoztatása. 

• Tárgyak megszámlálása 3-as számkörben. 

• Számjegyek megnevezése, felismerése 3-as számkörben. 
• A semmi fogalmának megtapasztalása. 

 
Tevékenységek 
 

• Különböző tárgyakból, képekből halmazok létrehozása több szempont szerint 
(szín, forma, méret, stb.). 

• Sok-kevés mennyiségek kirakása (tárgyakkal, terményekkel, ételekkel, stb.). 
• Sok-kevés érzékeltetése nagymozgással (ugrálás, taps, stb.). 
• A napi rutin során a több-kevesebb érzékeltetése (Önts több vizet! Nekem 

kevesebb cukrom van. stb.). 

• Környezetünk tárgyainak megszámlálása 3-as számkörben. 
• Tárgyképek megszámlálása 3-as számkörben. 

• Számjegyek válogatása 1-3-ig. 
• Napi rutin során a környezet dolgainak számlálása. 

• A különböző tevékenységek során az „üres”, és a „semmi” megfogalmazása. 
 

 
Játékra 
nevelés 
 
Kommuni- 
káció 
 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

sok, kevés, több, kevesebb 

A fejlesztés várt 
eredményei  

• Tudjon tárgyakat a megadott szempont szerint válogatni, 
egyeztetni. 

• Tudjon segítséggel tárgyakat 3-ig megszámlálni. 

 
 
Évfolyam: 3. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

1. Elemi tapasztalatok a tárgyak tulajdonságairól Órakeret:  

Előzetes tudás Sárga, piros, kék, zöld színek ismerete. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Ugyanolyan, ugyanakkora felismerése 
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Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 
 

• Méret alapján történő differenciálás önállóan. 

• Tárgyak kiterjedésével és tömegével kapcsolatban tanult ellentétpárok 
felismerése. 

• Két tulajdonságával jellemzett tárgy, kép megkeresése néhány másik közül 
(szín, forma, kiterjedés). 

• Színek ismeretének bővítése: fekete, fehér. 
• Ismerkedés az igaz, hamis fogalmával. 

 
Ismeretek 
 

• Csoportalkotás tárgyakkal, képekkel, tulajdonságok alapján (több csoport). 
• Tárgyak kiterjedése: kisebb, nagyobb, ugyanakkora, rövidebb, hosszabb, 

egyenlő hosszú, alacsony, magas, vékony, vastag. 

• Formai tulajdonságok: gömb, kocka, gömbölyű, szögletes, kör, négyzet, 
háromszög, téglalap, egyenes vonal, görbe vonal. 

• Tárgyak tömege: könnyű, nehéz. 
• Tárgyak, élőlények színe: fekete, fehér. 

• Ismeretek önmagáról: személyével kapcsolatos igaz, hamis állítások. 
• Űrtartalom: üres, tele 

 
Tevékenységek 
 

• Tárgyak, képek egyeztetése, válogatása, differenciálása, egyre kisebb 
különbségekkel (egy, kettő, vagy több szempont alapján, két vagy több felé). 

• Egyeztetések: tárgyat-tárggyal, tárgyat-kicsinyített másával, tárgyat-képpel, 
képet-képpel, színes rajzolt képet-színes rajzolt képpel, fényképet-fényképpel, 
színes fényképet- fekete-fehérrel, színes rajzolt képet-fekete kontúros rajzzal, 
formaegyeztetések, színegyeztetések. 

• Folyadék töltögetése pohárba: üres-tele. 
• Gyurmából gömbölyű, szögletes tárgyak formázása. 
• Egyenes, görbe vonalak „készítése” különböző anyagokból (gyurma, fonal). 
• A négy síkidom alakítása különböző anyagokból, különböző technikákkal. 

• Játék a logikai készlettel. 

• Nyomdázás, színezés. 
• Ugyanolyan tárgy, kép, szín kiválasztása több közül. 
• Ugyanolyan építése síkban, térben. 
• Elemi tapasztalatok szerzése a tárgyak súlyáról, formájáról (megemeli, gurítja, 

tapogatja). 

• Testek, formák keresése tapintással. 
• Vegyes halmazokból minta alapján egy-egy tárgy kiválasztása. 
• Építés, fűzés különböző formákból. 

• Minta után egyszerű alakzatok kirakása térben, síkban. 

 
Játékra 
nevelés 
 
Kommuniká-
ció 
 
Ábrázolás-
alakítás 
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• Játék a színes rúd készlettel. 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

ugyanakkora, egyenlő hosszú, gömbölyű, szögletes, kör, négyzet, 
háromszög, téglalap 

A fejlesztés várt 
eredményei  

• Tudjon tárgyakat a megadott, tanult egy szempont szerint kétfelé 
válogatni. 

• Tudjon kiválasztani néhány tárgy közül ugyanolyat, vagy 
ugyanakkorát, vagy ugyanolyan hosszút, vagy ugyanolyan színűt, 
vagy ugyanolyan formájút. 

 
 
Évfolyam: 3. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

2. Tájékozódás Órakeret:  

Előzetes tudás Tud négy-öt lépésből álló tevékenységet egyénre szabott folyamatábrán 
követni. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

A napok nevének ismerete. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 
 

• Tudjon a tanult térbeli viszonyokat tartalmazó utasításokat megérteni, 
végrehajtani, esetleg alkalmazni. 

• A balról jobbra, fentről lefelé irányt egyre jobban tudja alkalmazni a 
különböző tevékenységek során. 

• Tanulja meg az évszakok neveit. 
• Tanulja meg a napok neveit, azok sorrendjét. 
• Ismerkedjen meg a napszakok neveivel. 
• Tudjon válaszolni a „Hány éves vagy?” kérdésre. 
• Megfelelő segítségnyújtással tudjon sort alkotni (egy szempont, két, három 

változó). 

• Tudjon öt-hat lépésből álló tevékenységet folyamatábrán követni. 
• Ismerkedjen meg a különböző óratípusokkal (analóg, digitális homokóra stb.). 

• Ismerkedjen meg a sor fogalmával, értse meg a „Rakd sorba!” utasítást. 
 
Ismeretek 
 

• Téri orientációval kapcsolatos kifejezések: ide, oda, le, fel, rá, bele, át, mellé, 
fönt. lent, ki, be, nyitva, csukva, elé, mellé, mögé, eleje, vége, alá, fölé, itt, 
ott, sor. 

• Időbeli tájékozódással kapcsolatos kifejezések: évszakok nevei, napok nevei, 
nappal, éjszaka, napszakok nevei (reggel, dél,  este, éjszaka), ma, tegnap, 
holnap, most, életkor fogalma, öreg, fiatal, tízórai, uzsonna, felnőtt, gyerek. 

 
Játékra 
nevelés 
 
Olvasás-írás 
 
Kommuni-
káció  
 
Babzsák 
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• Minőségbeli változások észrevétele kevésbé jelentős változás esetén. 
 
Tevékenységek 
 

• Soralkotás minta alapján egy szempont szerint három változóval. 
• A napi rutinba ágyazva téri helyzetek létrehozása, megváltoztatása, feladatok 

végzése a környezet tárgyaival. 

• Nagymozgásos feladatok során a téri helyzeteket jelölő fogalmak alkalmazása. 
• Tárgyak egymás mellé helyezésével sor kialakítása. 
• Soralkotás tanulókkal, tárgyakkal, feladatlapon. 
• Cselekvések helyváltoztatással, helyzetváltoztatással. 

• Saját teste a megjelölt bal, jobb irány gyakorlása nagymozgással. 
• Napi események közös felismerése, eseményképek sorba rakása (egyéni 

napló). 

• Napi tevékenységek felismerése képről, azok megnevezése, eseményképek 
mozzanatainak helyes sorrendbe rendezése. (két, három mozzanat). 

• Tevékenységek elhelyezése időben (napszak, évszak). 
• Napok sorrendjének gyakorlása cselekvésekhez, történetekhez kötve is. 
• Születésnapok megünneplése életkor megnevezésével az adott naphoz kötve. 
• A napi rutin során „évszakfal” használata, az adott évszak, hónap, nap 

jelölése. 

• Az adott nap időjárásának megfigyelése, jelölése. 
• Családi fényképek nézegetése. 

• Válogatások újságokból kivágott képekkel. 
• Ritmikus sorok alkotása tárgyakkal, korongokkal, pálcikákkal stb. 

• A napi rutin során az étkezések és a különböző ételfajták megnevezése. 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

napok nevei, ma fogalma 

A fejlesztés várt 
eredményei  

• Ismerje a napok neveit, és a gyakorlatban alkalmazza azokat. 
• Értsen meg és hajtson végre néhány olyan utasítást, ami a tanult 

térbeli helyzeteket jelölő szavakat tartalmazza. 

• Tudjon öt-hat lépésből álló tevékenységet egyénre szabott 
folyamatábrán követni. 

• Napirendjéhez kötötten ismerje az étkezések neveit. 

 
 
 
Évfolyam: 3. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

3. Mennyiségek - Műveletek Órakeret:  

Előzetes tudás Sok-kevés fogalma. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Számfogalom kialakítása 3-as számkörben. 
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Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 
 

• Ismerje fel, és tudja egyeztetni az 1, 2, 3 számjegyet, számképet, ujjképet, 
mennyiséget. 

• Értse meg a semmi és a nulla fogalmát. 
• Próbálkozzon a tanult számjegyek írásával (önállóan, segítséggel). 
• Végezzen megszámlálásokat 5-ös számkörben. 
• Ismerkedjen a 0, 4, 5 számjegyekkel. 
• Ismerkedjen a relációs és egyenlőség jelekkel. 
 
 

Ismeretek 
 

• Halmazok összehasonlítása, sok-kevés, több-kevesebb, ugyanannyi-nem 
ugyanannyi megállapítása. 

• „Több” létrehozása hozzáadással, „kevesebb” létrehozása elvétellel. 

• Mennyiségek egyeztetése ujjképpel, számképpel, számjeggyel 3-as 
számkörben. 

• Növekvő, csökkenő sorok létrehozása 0-3-ig. 
• Megszámlálás 5-ös számkörben. 
• Számjegyek megnevezése, felismerése 5-ös számkörben. 
• Az egyenlőségjel, és relációs jel felismerése. 

 
 
Tevékenységek 
 

• Tárgyakkal. Képekkel, feladatlapon végzett egyeztetések 3-as számkörben. 

• Számjegyek válogatása 0-5-ig. 
• A környezet tárgyainak mechanikus számlálgatása 5-ös körben. 
• 0 érzékeltetése „üres”, illetve „elfogyott” kifejezésekkel. 
• Edények, dobozok, stb kiürítése a 0 érzékeltetésére. 
• Megadott mennyiségek létrehozása 3-as számkörben. 
• Megadott elemszámú tárgyból építés, fűzés, stb. 
• Számjegyek kirakása, készítése különböző technikákkal (gyurma, termény, 

színezés, tapintás, stb.) 0-5ig. 

• Számjegyek átírása, másolása, önálló írása. 
• Adott mennyiség megélése nagymozgásokon keresztül. 
• Egyszerű számszínező feladatok. 
• Apróbb tárgyakból (gyöngy, dió, gesztenye, barackmag, korong, stb.) 

hozzáöntéssel több, kiöntéssel kevesebb mennyiség létrehozása. 

• Feladatlapokon több-kevesebb színezése, rajzolása (labdára pötty, stb.). 
• Két halmaz közé segítséggel < > = jelek kirakása. 
• Növekvő, csökkenő számsorok kirakása számjegyekkel (0-3-ig). 

• Hiányzó számjegyek beillesztése növekvő, csökkenő számsorba. 

 
Játékra 
nevelés 
 
 
Kommuni- 
káció 
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Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

semmi, nulla fogalma ugyanannyi fogalma 

A fejlesztés várt 
eredményei  

• Tudjon önállóan tárgyakat megszámlálni 3-as számkörben. 
• Tudjon minta alapján 3-as számkörben számjegyet számjeggyel, 

vagy számképet számképpel, vagy tárgyképet tárgyképpel 
egyeztetni. 

 
 
Évfolyam: 3. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

 
5. Összefüggések felismerése 

Órakeret:  

Előzetes tudás Azonosságok, különbözőségek felismerése. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Hiányzó részek felismerése. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 
 

• Hiányok észlelése adott tárgyakon jelezése, hiányzó rész pótlása. 

• Logikai hibák felismerése a környezet tárgyaival, személyeivel kapcsolatban 
(pl.: sapka helyett nadrágot vesz a fejére). 

• Jól ismert tárgyak főfogalom alá rendezése. 
• Változások észrevétele és jelzése. 
• Rész-egész viszony érzékelése. 

 
Ismeretek 
 

• Tárgyak nagyságának, színének, formájának, alkotóelemeinek, funkciójának 
stb. pontos ismerete. 

• Ismeret arról, hogy adott cselekvések milyen térben és időben játszódnak le. 
• Főfogalom alá rendezés. 

• Dolgok közös nevének ismerete (főfogalmak, gyűjtőfogalom). 
• Ismeret arról, hogy a tárgyak, személyek, cselekvések több szempont szerint 

csoportosíthatók, párosíthatók (pl. a labda tartozhat a gömbölyű tárgyak, 
udvari játékok csoportjába, párt alkothat a homokozó lapáttal, de a 
földgömbbel is). 

 
Tevékenységek 
 
Figyelemfejlesztő játékok: 

• Mi hiányzik? Mi a hiba? Mi változott meg? Kakukktojás játékok 

 
Kommuni- 
káció 
 
Babzsák 
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• Sorba nem illő, idegen elem észlelése, jelzése. 

• Vegyes halmazokban változtatások, hiányok észlelése. 
• Tárgyak, képek közötti eltérések észlelése.  
• Különböző ábrákon azonos elemek felfedezése. 
• Memória-játék. 

Egyebek: 

• Vegyes halmaz elemeinek csoportosítása különböző szempontok szerint. 
• Tárgyak felismerése körülírás vagy funkció alapján. 
• Meghatározott játék kitapogatása zsákban. 

• Tevékenységek logikai játékkal. 
• Témakör kirakók. 
• Adott elemek alapján gyűjtőfogalom felismerése. 
• Összetartozó párok keresése. 

• Puzzle játékok, képkirakók. 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

különböző, ugyanolyan, hiba, pár 
Gyűjtőfogalmak: tisztálkodási eszközök, játékok, ruhadarabok, emberek, 
állatok 

A fejlesztés várt 
eredményei  

• Észlelje a szembetűnő hiányokat tárgyakon, személyeken. 
• Észlelje a durva hibákat. 

 

 
 
Évfolyam: 4. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

1. Elemi tapasztalatok a tárgyak tulajdonságairól Órakeret:  

Előzetes tudás Síkidomok felismerése (kör, négyzet, háromszög, téglalap). 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Gömb, kocka, téglatest megismerése. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 
 

• Tárgyak válogatása a tanult kiterjedések szerint. 
• Csoportképzés szabályának felismerése, jelölése. 
• Három megadott tulajdonságával jellemzett tárgy, kép, megkeresése több 

tárgy, kép közül (szín, forma, kiterjedés). 

• Színek ismeretének bővítése: barna. 
• Igaz, hamis jelentése. 
 

Ismeretek 
 

• Csoportalkotás tárgyakkal, képekkel, tulajdonságok alapján (több csoport). 

 
Játékra 
nevelés 
 
Kommunikáci
ó 
 
Ábrázolás-
alakítás 
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• Tárgyak kiterjedése: kisebb, nagyobb, ugyanakkora, rövidebb, hosszabb, 
egyenlő hosszú, alacsony, magas, egyforma magas, vékony, vastag, keskeny, 
széles 
Nagyság szerinti sorbarendezés háromnál több elemmel. 

• Formai tulajdonságok: gömbölyű, szögletes, gömb, kocka, téglatest, egyenes 
vonal, görbe vonal, függőleges egyenes, vízszintes egyenes. 

• Tárgyak tömege: könnyű, nehéz, könnyebb, nehezebb. 

• Tárgyak, élőlények színe: fekete, fehér, barna, narancssárga, lila, rózsaszín. 
Hajszínek: vörös, szőke, barna, fekete, ősz.                                                                                                                                                                                                            

• Ismeretek önmagáról és környezetéről: igaz, hamis állítások. 
• Űrtartalom: üres, tele, nem üres, ugyanannyi van benne. 

 
Tevékenységek 
 

• Tárgyak, képek egyeztetése, válogatása, csoportosítása, differenciálása, egyre 
önállóbban. 

• Űrtartalom mérése különböző üvegekkel, poharakkal. 
• Ismerkedés a különböző típusú mérlegekkel. 
• Vízszintes, függőleges vonalak alkotása különböző technikákkal (ragasztás, 

fonal, ujjnyomda, vonalzó stb.). 

• Építések minta után térben, síkban. 

• Építés önállóan. 
• Tárgyak, formák növekvő, csökkenő sorba rendezése (hordóépítő, 

Montessori-torony, rajzolt formák stb.). 

• Játék a logikai készlettel. 

• Folyadék töltögetése pohárba: üres-tele, egyforma mennyiség. 
• Gyurmából gömbölyű, szögletes tárgyak formázása. 
• Egyenes, görbe vonalak „készítése” különböző anyagokból (gyurma, fonal). 
• A négy síkidom alakítása különböző anyagokból, különböző technikákkal. 

• Nyomdázás, színezés. 
• Ugyanolyan tárgy, kép, szín kiválasztása több közül. 
• Ugyanolyan építése síkban, térben. 
• Elemi tapasztalatok szerzése a tárgyak súlyáról, formájáról (megemeli, gurítja, 

tapogatja). 

• Testek, formák keresése tapintással. 
• Vegyes halmazokból minta alapján egy-egy tárgy kiválasztása. 
• Építés, fűzés különböző formákból. 

• Minta után egyszerű alakzatok kirakása térben, síkban. 

• Játék a színes rúd készlettel. 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

gömb, kocka, egyenes vonal, görbe vonal, alacsony, magas, vékony, vastag, 
üres, tele. 

A fejlesztés várt 
eredményei  

• Tudjon tárgyakat a megadott tanult (egy, kettő) szempont szerint 
többfelé (kettő, három) válogatni. 

• Tudja két tárgy közül kiválasztani az üreset, nem üreset. 
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Évfolyam: 4. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

2. Tájékozódás Órakeret:  

Előzetes tudás A napok nevei. Étkezések nevei. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Az évszakok változásának felismerése, neveik biztos tudása. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 
 

• Tudjon a tanult térbeli viszonyokat tartalmazó utasításokat megérteni, 
végrehajtani, esetleg alkalmazni. 

• Tudja kiválasztani több kép közül azt, amely a feltett kérdésben szereplő 
térbeli helyzetet mutatja. 

• A balról jobbra, fentről lefelé irányt  tudja alkalmazni a különböző 
tevékenységek és az írás során. 

• Tanulja meg a napszakok neveit. 
• Tanulja meg az évszakok neveit, azok sorrendjét. 
• Tudja kis segítséggel meghatározni a z aktuális napot, a tegnapot és a 

holnapot. 

• Ismerkedjen meg a hónapok neveivel, sorrendjével. 
• Ismerkedjen az egész órákkal. 

• Tudjon válogatni minimum négy csoportba életkorok szerint (csecsemő, 
gyerek, fiatal felnőtt, idős felnőtt). 

• Tudjon hatnál több lépésből álló tevékenységet folyamatábrán követni. 
 
Ismeretek 
 

• Téri orientációval kapcsolatos kifejezések: ide, oda, le, fel, rá, bele, át, mellé, 
fönt, lent, ki, be, nyitva, csukva, elöl, hátul, eleje, közepe, vége, alá, közé, fölé, 
itt, ott, előtte, közötte, mögötte, mellette, bal, jobb, sor, 

• Időbeli tájékozódással kapcsolatos kifejezések: évszakok nevei-körforgásuk, 
nappal, éjszaka, napszakok nevei (reggel, délelőtt, dél, délután, este, éjszaka, 
hajnal), tegnap, holnap, van, volt, lesz, most, életkor fogalma, öreg, fiatal, 
csecsemő, baba, fiatal felnőtt, ünnepnap, iskolai szünetek, aktuális 
köszönések. 

• Megkezdett sor folytatása, egyszerű szabály felismerése. 
 
Tevékenységek 
 

• A napi rutinba ágyazva téri helyzetek létrehozása, megváltoztatása, feladatok 
végzése a környezet tárgyaival. 

• Nagymozgásos feladatok során a téri helyzeteket jelölő fogalmak alkalmazása. 
• Soralkotás tanulókkal, tárgyakkal, feladatlapon. 
• Cselekvések helyváltoztatással, helyzetváltoztatással. 

 
Játékra 
nevelés 
Olvasás-írás 
 
Kommun-
ikáció  
 
 
Babzsák 
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• A bal, jobb irány gyakorlása saját testen, térben, síkban különböző típusú 
feladatokkal. 

• Napi események közös megbeszélése, eseményképek sorba rakása (egyéni 
napló). 

• Napi tevékenységek felismerése képről, azok megnevezése, eseményképek 
mozzanatainak helyes sorrendbe rendezése. (négy, öt mozzanat). 

• Tevékenységeket ábrázoló képek válogatása napirendi kártyákhoz. 
• Tevékenységek elhelyezése időben (napszak, évszak). 
• Napok sorrendjének gyakorlása cselekvésekhez, történetekhez kötve is. 
• Születésnapok megünneplése életkor megnevezésével az adott naphoz kötve. 
• Egyházi és állami ünnepek napjainak jelölése, megünneplése, jelképekkel való 

egyeztetése. 

• Ünnepeket ábrázoló képeslapok válogatása. 

• A napi rutin során „évszakfal” használata, az adott évszak, hónap, nap 
jelölése. 

• Az adott nap időjárásának megfigyelése, jelölése. 
• Ruhadarabok válogatása az időjárásnak, évszaknak megfelelően. 
• Családi fényképek nézegetése. 
• Fényképek válogatása életkorok szerint. 
• Válogatások újságokból kivágott képekkel. 
• Ritmikus sorok alkotása tárgyakkal, korongokkal, pálcikákkal stb. 
• A napi rutin során az étkezések és a különböző ételfajták megnevezése. 

• Irányjelző nyilak megfigyelése az utcán. 
• Köszönésfajták gyakorlása napszakokhoz kötötten különböző személyeknek. 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

tegnap, holnap, évszakok nevei, öreg, fiatal, felnőtt, gyerek,  lent, fönt, fel, 
le 

A fejlesztés várt 
eredményei  

• Tudjon képeket válogatni évszakok szerint. 
• Értsen meg és hajtson végre néhány olyan utasítást, ami a tanult 

térbeli helyzeteket jelölő szavakat tartalmazza. 
 

 
 
 
Évfolyam: 4 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

3. Mennyiségek - Műveletek Órakeret:  

Előzetes tudás Megszámlálás 3-as számkörben. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Számfogalom kialakítása 5-ös számkörben. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 
 

• Ismerjen fel, és tudjon egyeztetni 5-ös számkörben mennyiséget számjeggyel, 

 
Játékra 
nevelés 
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számképpel, ujjképpel, tárgyképpel. 

• Egyre önállóbban használja az egyenlőség (=) és relációs (> <) jeleket. 

• Próbálkozzon a tanult számjegyek írásával (segítséggel, önállóan). 
• Cselekvések során érzékelje a hozzáadás-elvétel, bővítés-csökkentés 

műveletét. 

• Ismerkedjen az összeadás (+) és a kivonás (-) jelével. 
 
 

Ismeretek 
 

• Az egyenlőség (=) és relációs (> <) jelek egyre önállóbb használata. 
• Mennyiségek egyeztetése ujjképpel, számképpel, számjegyekkel 5-ös 

számkörben. 

• Növekvő, csökkenő számsorok létrehozása 0-5-ig. 
• Próbálkozás a műveletek lejegyzésével (összeadás, kivonás). 

• Műveletek végzése cselekvésbe ágyazottan (összeadás, kivonás). 
 
 
 
Tevékenységek 
 

• Tárgyakkal, képekkel, feladatlapon végzett egyeztetések 5-ös számkörben. 
• Számjegyek válogatása 0-5-ig. 
• A környezet tárgyainak mechanikus számlálgatása 5-ös körben. 
• Mennyiségek egyeztetése 0 számjeggyel (üres halmaz). 

• Megadott mennyiségek létrehozása 5-ös számkörben. 

• Megadott elemszámú tárgyból építés, fűzés, stb. 
• Számjegyek kirakása, készítése különböző technikákkal (gyurma, termény, 

színezés, tapintás, stb.) 0-5ig. 

• Számjegyek átírása, másolása, önálló írása. 
• Adott mennyiség megélése nagymozgásokon keresztül. 
• Egyszerű számszínező feladatok. 
• Apróbb tárgyakból (gyöngy, dió, gesztenye, barackmag, korong, stb.) 

hozzáöntéssel több, kiöntéssel kevesebb mennyiség létrehozása. 

• Feladatlapokon több-kevesebb színezése, rajzolása (labdára pötty, stb.). 

• Két halmaz közé egyre nagyobb önállósággal  < > = jelek kirakása. 
• Növekvő, csökkenő számsorok kirakása számjegyekkel (0-5-ig). 

• Hiányzó számjegyek beillesztése növekvő, csökkenő számsorba. 
• Cselekvésbe ágyazva hozzáadás és elvétel műveleti jelekkel. 
• A megnevezett műveleti jelek kiválasztása. 
• Relációs jelek, műveleti jelek válogatása. 

 

 
 
Kommuni- 
káció 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

4, 5, egyenlőségjel (=), relációs jelek (><) 

A fejlesztés várt 
eredményei  

• 3-as számkörben tudjon mennyiséget számjeggyel, vagy ujjképpel 
egyeztetni. 
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• 5-ös számkörben tudjon minta alapján számjegyet számjeggyel, 
vagy számképet számképpel, vagy tárgyképet tárgyképpel 
egyeztetni. 

 
 
Évfolyam: 4. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

 
5. Összefüggések felismerése 

Órakeret:  

Előzetes tudás Hiányzó részek felismerése. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Főfogalom alá rendezés. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 
 

• Hiányok, hibák érzékelése tárgyakon, képeken azok jelezése, hiányzó rész 
pótlása. 

• Logikai hibák felismerése a környezet tárgyaival, személyeivel kapcsolatban 
(pl.: sapka helyett nadrágot vesz a fejére). 

•  Tárgyak és képek főfogalom alá rendezése. 
• Változások észrevétele és jelzése. 
• Rész-egész viszony érzékelése. 

• Egyszerű összefüggések felismerése. 
 
Ismeretek 

• Tárgyak nagyságának, színének, formájának, alkotóelemeinek, funkciójának 
stb. pontos ismerete. 

• Ismeret arról, hogy adott cselekvések milyen térben és időben játszódnak le. 
• Főfogalom alá rendezés. 
• Dolgok közös nevének ismerete (főfogalmak). 
• Ismeret arról, hogy a tárgyak, személyek, cselekvések több szempont szerint 

csoportosíthatók, párosíthatók (pl. a labda tartozhat a gömbölyű tárgyak, 
udvari játékok csoportjába, párt alkothat a homokozó lapáttal, de a 
földgömbbel is). 

• Cselekvések helyes sorrendje, hibás sorrend felismerése. 
• Események következményeinek felismerése. 
• Egyszerű analógiák felismerése. 
• Tanult ellentétpárok. 

 
Tevékenységek 
 
Figyelemfejlesztő játékok: 

• Mi hiányzik? Mi a hiba? Mi változott meg? Kakukktojás játékok 
• Sorba nem illő, idegen elem észlelése, jelzése. 

 
Kommuni-
káció 
 
Babzsák 
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• Vegyes halmazokban változtatások, hiányok észlelése. 

• Tárgyak, képek közötti eltérések észlelése.  
• Különböző ábrákon azonos elemek felfedezése. 
• Memória-játékok. 

 
Egyebek: 

• Vegyes halmaz elemeinek csoportosítása különböző szempontok szerint 
• Tárgyak felismerése körülírás vagy funkció alapján. 
• Meghatározott játék kitapogatása zsákban. 

• Tevékenységek logikai játékkal. 
• Témakör kirakók. 
• Adott elemek alapján gyűjtőfogalom felismerése. 
• Összetartozó párok keresése 

• Puzzle játékok, képkirakók. 
• Események időrendi sorrendbe rendezése, a sorból hiányzó kép keresése. 
• Ellentétpárok keresése, megnevezése. 

• Tevékenységek eszközeinek keresése. 
• Analógiák alapján felsorolás folytatása. 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

hasonló, hibátlan, sorrend 
Gyűjtőfogalmak: növények, gyümölcsök, edények, bútorok, közlekedési 
eszközök 

A fejlesztés várt 
eredményei  

• A tanult főfogalmak közül legalább kettő alá tudjon válogatni. 
• Észleljen durva hibákat. 

 
 
Évfolyam: 5. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

1. Elemi tapasztalatok a tárgyak tulajdonságairól Órakeret:  

Előzetes tudás Mértani testek: gömb, kocka, téglatest ismerete, egyenes, görbe vonalak. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Síkidomok és mértani testek körének bővítése: félkör, henger. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 
 

• A tárgyak közötti különbségek észlelése, tárgyak jellemzése megfelelő 
kifejezésekkel. 

• Csoportképzés szabályának felismerése, jelölése. 

• Tanult formák felismerése, megnevezése, differenciálása. 
• Tanult formák felhasználásával minta utáni építés alaplap felhasználásával. 
• Építés során a testek, síkidomok egymáshoz való viszonyának érzékelése. 

 

 
Ábrázolás-
alakítás 
 
Kommuniká-
ció 
 
Babzsák 
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Ismeretek 
 

• Csoportalkotás tárgyakkal, képekkel, tulajdonságok, különböző szempontok 
alapján (tanult síkidomok, mértani testek nagysága, kiterjedése, színe szerint). 

• Tárgyak kiterjedése: kisebb, nagyobb, ugyanakkora, rövidebb, hosszabb, 
egyenlő hosszú, egyforma magas, keskeny, széles, lapos, mély. 
Kiterjedés szerinti sorba rendezés háromnál több elemmel. 

• Formai tulajdonságok: függőleges egyenes, vízszintes egyenes, téglatest, 
henger, félkör 

• Tárgyak tömege: könnyű, nehéz, könnyebb, nehezebb, legkönnyebb, 
legnehezebb 

• Tárgyak, élőlények színe: barna, narancssárga, lila, rózsaszín. 
Hajszínek: vörös, szőke, barna, fekete, ősz.                                                                                                                                                                                                            

• Ismeretek önmagáról és környezetéről: igaz, hamis állítások. 
 

Tevékenységek 
 

• Tárgyak, képek egyeztetése, válogatása, csoportosítása, differenciálása, 
megnevezése. 

• Vízszintes, függőleges vonalak alkotása különböző technikákkal (ragasztás, 
fonal, ujjnyomda, vonalzó stb.). 

• Építések térben, síkban a tanult formák, alakzatok felhasználásával, alaplap 
segítségével. 

• Tárgyak, formák növekvő, csökkenő sorba rendezése (hordóépítő, 
Montessori-torony, rajzolt formák stb.). 

• Játék a logikai készlettel, színes rúd készlettel Lego és Duplo kockával. 

• Gyurmából különböző testek, formák alakítása formázása. 
• Félkör létrehozása különböző anyagokból, különböző technikákkal: kör   

kétfelé vágása, félbehajtása, tépése. 

• Félkör színezése, festése, formakitöltése. 

• Henger alakú tárgyak keresése kiválasztása több tárgy közül. 
• Pontösszekötő feladatokkal formák létrehozása papíron, számítógépes oktató 

játékban. 

• Testek, formák keresése tapintással. 
• Vegyes halmazokból tulajdonságok felsorolása alapján egy-egy tárgy 

kiválasztása. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

keskeny, széles, függőleges vonalak, vízszintes vonalak, téglatest 

A fejlesztés várt 
eredményei  

• Tudja a tanult formákat differenciálni, tanult szempontok szerint 
többfelé válogatni (kétfelé, háromfelé). 

• Felismeri a tanult formákat, testeket, síkidomokat. 
• Tudjon a tanult formákból építeni alaplap segítségével. 

 
 
Évfolyam: 5. 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

2. Tájékozódás Órakeret:  
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Előzetes tudás Évszakok nevei,  lent, fönt ismerete. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Tájékozódás időbeli események között, eligazodás a naptárban. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 
 

• Tudja kiválasztani több kép közül azt, amely a feltett kérdésben szereplő 
térbeli helyzetet mutatja.  

• Tudjon a tanult térbeli viszonyokat tartalmazó utasításokat megérteni, 
végrehajtani, esetleg alkalmazni. 

• Ismerje meg az oszlop fogalmát. 
• Tudja kiválasztani megfelelő segítséggel saját testén a bal és a jobb oldalhoz 

tartozó testrészeit. 
• Ismerkedjen meg a különböző típusú órákkal, ismerje meg az óra részeit. 

• Tudjon kiválasztani tevékenységeget ábrázoló rajzokból délelőtti és délutáni 
tevékenységeket ábrázolókat. 

• Ismerje meg naptár funkcióját, beosztását. 
• Tudja szétválogatni családtagjainak fényképét a tanult életkorok szerint. 

(csecsemő, gyerek, felnőtt, idős felnőtt) 

• Tudja személyes naplója segítségével előző nap eseményeit (5-6) helyes 
sorrendben követni, elmondani. 

 
Ismeretek 
 

• Téri orientációval kapcsolatos fogalmak: ide, oda, át, mellé, ki, be, nyitva, 
csukva, elöl, hátul, közepe, alá, közé, fölé, itt, ott, előtte, közötte, mögötte, 
mellette, előtt, között, mögött, mellett, bal, jobb, balra, jobbra, közel, távol, 
sor, oszlop. 

• Időbeli tájékozódással kapcsolatos kifejezések: nappal, éjszaka, hajnal, reggel, 
délelőtt, dél, délután, este, éjszaka, van volt, lesz, múlt, jelen, jövő, most, 
ünnepnap, iskolai szünetek, 1 hét, 1 hónap, 1 év, hétköznap, hétvége, életkor 
fogalma, csecsemő, baba, fiatal felnőtt, óvodás, iskolás, aktuális köszönések. 

• Eligazodás a naptárban, naptárfajták, beosztásuk, tartalmuk: falinaptár, asztali 
naptár, kártyanaptár. 

• Órafajták, az óra részei 
• Események időbeli sorrendje, egyszerű szabály felismerése, sorrend szerinti 

folytatás. 
 
 
Tevékenységek 
 

• A mindennapi tevékenységek során téri helyzetek létrehozása, 
megváltoztatása, feladatok végzése a környezet tárgyaival. 

• Feladatlapon a különböző irányok differenciáltatása színezéssel, 

 
Kommuni-
káció  
 
Mozgásne-
velés 
 
Környezetis-
meret 
 
Babzsák 
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bekarikázással. 

• Az irányok megfigyelések az utcán, irányt jelző táblák, haladási irány. 

• Oszlopok alkotása tárgyak egymás alá helyezésével. Azonos tárgyak 
oszloponként való csoportosítása. 

• Oszlopok befejezése megfelelő tárgyakkal. 
• Játékos feladatok a lateralitás fejlesztésére, jobb-bal megkülönböztetése saját 

testen. 

• Bal- jobb gyakorlása egymás mögött állva. 
• Olyan testhelyzetek leutánzása, ahol a karok az azonos oldalon maradnak, 

nem lépik át a test középvonalát. 

• Különböző fajtájú naptárok nézegetése, megismerése.            
• Egy lapos naptáron hónapok megszámlálása, hetek, napok sokaságának 

érzékelése.  

• Naptár beosztása, hónapok nevei, sorrendjük, számozásuk.  
• Szétvágott naptár hónapjainak sorba rendezése. 

• Az adott nap megkeresése a naptárban. 
• Egy hónap, hét jelölése naptárban színezéssel, karikázással.  
• Naptárban fontos események (saját névnap, születésnap), ünnepnapok 

(karácsony, húsvét) keresése. 

• Önmagát ábrázoló fotók válogatása: csecsemő, óvodás (kisgyermek), iskolás. 
• Gyerekek képeinek válogatás kétfelé: óvodás, iskolás (egyértelmű különbség 

esetén). 

• Családi fényképek válogatása életkornak megfelelően tanult csoportokba: 
csecsemő, óvodás iskolás, felnőtt, idős felnőtt. 

• Különböző órafajták keresése, az óra számlapjának tanulmányozása, számok 
sorrendje, kis- és nagy- mutató differenciálása. 

• Az óra járásának irányát megfigyelni analóg órákon. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

 1 hét fogalma, reggel, dél, este, az óra, mint időmérő eszköz, nyitva, 
csukva, bele, ki, be, eleje, közepe, vége 

A fejlesztés várt 
eredményei  

• Tudjon napi tevékenységeket ábrázoló képeket válogatni napszak 
szerint két-háromfelé. 

• Tudja követni a hét napjainak sorrendjét megfelelő vizuális 
segítséggel (naptárfal, csipeszelős asztali naptár).   

• Értsen meg és hajtson végre néhány olyan utasítást, ami a tanult 
térbeli helyzeteket jelölő szavakat tartalmazza. 

 

 
 
Évfolyam: 5. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

3. Mennyiségek - Műveletek Órakeret:  

Előzetes tudás Megszámlálás ötös számkörben. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Számfogalom megerősítése ötös számkörben, kialakítása tízes számkörben. 
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Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 
 

• Számsor megbízható ismerete ötös számkörben (0-5), növekvő és csökkenő 
számsorok alkotása, relációs és egyenlőségjel használata. 

• Tanult számjegyek írása a szükséges segítséggel. 
• A + és – jel felismerése, használata egyre önállóbban. 
• Egyszerű műveleteket végrehajtása ötös számkörön belül irányítással, a 

szükséges segítséggel. 

• Páros és páratlan fogalmának megismertetése, megértetése cselekedtetéssel. 
• Ismerje fel és tudja egyeztetni tízes számkörön belül a mennyiséget 

számjeggyel, számképpel, ujjképpel, tárgyképpel, a szükséges segítséggel. 
 

 
Ismeretek 
         

• Mennyiségek meghatározása, összehasonlítása. 
• Relációs és egyenlőségjel önálló használata ötös számkörön belül. 

• Számkör bővítés 10-ig. 
• Számjegyek írása a szükséges segítséggel. 
• Műveletek (+ -) lejegyzése, végrehajtása önállóan ötös számkörön belül. 
• Páros és páratlan számokra ráismerés. 
• Sorszámnevekre ráismerés, első-utolsó fogalma. 
• Számjegyek növekvő-csökkenő sorba rendezése tízes számkörön belül 

segítséggel. 
 
Tevékenység 
 

• Számjegyek egyeztetése számképpel, ujjképpel, tárgyakkal, képekkel. 

• Válogatások, csoportalkotások, feladatlapon is. 
• Számlálás hozzáadással és elvétellel oda-vissza. 
• Számjegyek kirakása, készítése, tapintása, lejárása ötös számkörön belül. 
• Mennyiségek összehasonlítása. 
• Relációs jelek és műveleti jelek alkalmazása, összefüggések felismerése. 
• Számkép kirakása, számjegyek ismertetése, egyeztetése számképpel, 
• mennyiséggel, számjegyek írása, sorba rakása, számegyenes készítése, 

beszámozása 10-ig. 

• Összeadások, kivonások, pótlások, bontások.  
• Műveletek végzése segédeszközökkel és fejben. 
• Műveletek írása diktálás után. 
• A tanulókkal saját magukkal, tárgyakkal a páros-páratlan érzékeltetése 

párosítások segítségével. Cselekedtetéssel a növekvő-csökkenő sor  

• fogalmának rögzítése. 
 
 

 
Kommuni-
káció   
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Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

 
növekedés, csökkenés, számjegy és mennyiség összefüggése, 
számok-0,1,2,3,4,5. 
 

A fejlesztés várt 
eredményei  

 

• Tudja megbízhatóan felismerni, és felismerhetően írni a 
számjegyeket a szükséges segítséggel ötös számkörön belül. 

• Tudjon tárgyakat megszámlálni ötös számkörön belül.  
• Tudjon ötös számkörben a szükséges segítséggel tárgyat 

számjeggyel, képet számjeggyel egyeztetni. 

• Alkosson ötös számkörön belül a szükséges segítséggel növekvő és 
csökkenő sort. 

 

 
 
 
Évfolyam: 5. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

4. Mértékegységek, méretek, pénz Órakeret:  

Előzetes tudás Különbözőségek, azonosságok felismerése. 
Méretekbeli másság érzékelése. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Megismerkedés a mérés fogalmával, a mérőeszközökkel. 

 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 
 

• Méréssel, mérőeszközökkel való megismerkedés (mérőszalag,vonalzó,dl-es, l-
es mérőedény,mérleg-súlyok,óra,naptár,hőmérő,pénz). 

• A rövid-hosszú, sok-kevés, könnyű-nehéz, korán-későn, hideg-meleg, drága-
olcsó, ma, tegnap, holnap fogalmakkal ismerkedés, munkálkodás 

• A megfelelő mérőeszköz felismerése, segítséggel a mérendőhöz 
hozzárendelésük. 

 
Ismeretek 
 

• Hosszmérés eszközei. 
• Tömeg mérésének eszközei. 
• Űrtartalom mérésének eszközei (mérőpohár, mérőedény). 
• Pénz felismerése: fémpénz, papírpénz. 
• Kültéri illetve beltéri hőmérséklet jelzői. 

• Idő mérésének, múlásának mutatói, eszközei (Óra, naptár, óramutatók 
differenciálása). 

 
Tevékenységek 

 
Életvitel és 
gyakorlat 
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• Mérések a környezet tárgyain (hosszmérés szalagon, vonalon, homokórán idő 
mérése, folyadék töltése pohárba, üvegbe, flakonba). 

• Válogatások különböző, adott szempontok alapján. 
• Nagyságrendi különbség érzékeltetése a különböző mérendő dolgokon (liszt, 

fűszer, gyógyszer mérése). 

• Saját testtömeg mérése személymérlegen. 
• Mérendő és mérőeszköz párosítása, hozzárendelések. 
• Pénzérmék felismerése más dolgok közül. 
• Hőmérséklet fogalma, hőmérő működésével ismerkedés. 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

mérőeszközök (pl. mérőszalag, vonalzó, mérleg, hőmérő, óra, pénz). 
 

A fejlesztés várt 
eredményei  

• Ismerjen fel néhány mérőeszközt! 

• Tudjon különbséget tenni a szükséges segítséggel könnyű-nehéz, 
kicsi-nagy, rövid-hosszú, sok-kevés, hideg-meleg, tegnap,ma, 
holnap között! 

 

 
 
Évfolyam: 5. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

5. Összefüggések felismerése Órakeret:  

Előzetes tudás Főfogalom alá rendezés. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Direkt összefüggések felismertetése, fogalmak körének bővítése. 

 
 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 
 

• Állapítsa meg megfelelő rávezetéssel a sorozat szabályát, és folytassa a 
sorozatot. 

• Ismerje fel az összetartozó párokat, a köztük lévő kapcsolat alapján. 

• Tudja eldönteni személyével kapcsolatos egyszerű állításról, hogy igaz-e vagy 
hamis. 

• Tudjon halmazokba rendezni különböző szempontok alapján. 
• Ismerje fel, hogy egy tárgy, élőlény dolog, a gyűjtőfogalmon belül több kisebb 

fogalomba is beletartozhat. 

• Ismerje fel a képen látható események, cselekvések várható következményeit. 
• Történetek, események képeinek sorba rendezése időbeli szempont alapján. 
 

 

 
Kommuni-
káció  
 
Környezetism
eret 
 
Babzsák 
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Ismeretek 
 

• Szabályfelismerés egyszerű sorozatokban, a sorozat folytatása. 

• Egyszerű összefüggések felismerése. 
• Személyével kapcsolatos egyszerű állítások igazságértékének megállapítása. 
• Tárgyak halmazokba rendezése megadott szempontok alapján. 
• Főfogalom alá rendezés: gyűjtőfogalmak alá tartozó csoportok ismerete 

(állatok-háziállatok, vadon élő állatok, vízi állatok stb.) 

• Események következményeinek felismerése. 
 

Tevékenységek 
 

• Igaz-hamis játékok. 

• Folytasd a sort!  Azonos fogalom alá tartozó dolgok felsorolása. 

• Mi a közös bennük? Az összes elemre igaz tulajdonságok keresése, főfogalom 
alá sorolás. Ez mind:… 

• Kakukktojás játékok 
• Hová sorolható? Minél több fogalom keresése, ami alá besorolható az adott 

elem. 

• Összetartozó párok keresése különböző szempontok alapján. 
• Halmazba rendezések megadott szempontok alapján. 
• Egyszerű sorozatok folytatása szabály szerint. 
• Pótlások ritmikus sorban.  

• Mi fog történni ez után? Ok-okozati összefüggések felismerése, 
megfogalmazása eseményképpel kapcsolatban. 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Igaz, hamis, halmaz,  
Gyűjtőfogalmak: állatok, foglalkozások, zöldségek,  

A fejlesztés várt 
eredményei  

 

• Képes felismerni összetartozó párokat. 
• Tudjon a tanult főfogalmak közül legalább három alá válogatni. 

 
 
Évfolyam: 6. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

1. Elemi tapasztalatok a tárgyak tulajdonságairól Órakeret:  

Előzetes tudás Keskeny, széles fogalmának ismerete. 
Függőleges vonalak, vízszintes vonalak felismerése. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Síkidomok és mértani testek körének bővítése: csillag, kúp, kereszt. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 
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Fejlesztési feladat 
 

• A tárgyak közötti különbségek észlelése, tárgyak jellemzése megfelelő 
kifejezésekkel. 

• Csoportképzés szabályának felismerése, jelölése, megfogalmazása. 
• Tanult formák felismerése, megnevezése, differenciálása. 
• Tanult formák felhasználásával minta utáni építés önállóan. 
• Építés során a testek, síkidomok egymáshoz való viszonyának érzékelése, 

megfogalmazása. 
 
Ismeretek 
 

• Csoportalkotás tárgyakkal, képekkel, tulajdonságok, különböző szempontok 
alapján (tanult síkidomok, mértani testek nagysága, kiterjedése, színe szerint). 

• Tárgyak kiterjedése: egyforma magas, mély, mélyebb, egyforma mélységű. 
Kiterjedés szerinti sorba rendezés háromnál több elemmel. 

• Formai tulajdonságok: henger, félkör, lapos, mély, kúp, csillag, kereszt.     

• Tárgyak, élőlények színe: színárnyalatok (világos, sötét). 
• Hajszínek: vörös, szőke, barna, fekete, ősz.                                                                                                                                                                          

 
Tevékenységek 
 

• Tárgyak, képek egyeztetése, válogatása, csoportosítása, differenciálása, 
megnevezése. 

• Csillag, kereszt alkotása különböző technikákkal (ragasztás, fonal, ujjnyomda, 
vonalzó stb.). 

• Építések térben, síkban a tanult formák, alakzatok felhasználásával önállóan. 
• Játék a logikai készlettel, színes rúd készlettel, Lego és Duplo kockával. 
• Gyurmából különböző testek (henger, kúp), formák alakítása formázása. 
• Kúp alakú tárgyak keresése kiválasztása több tárgy közül. 

• Egyre bonyolultabb, több pontból álló pontösszekötő feladatokkal formák 
létrehozása papíron, számítógépes oktató játékban. 

• Testek, formák keresése tapintással. 

• Vegyes halmazokból tulajdonságok felsorolása alapján egy-egy tárgy 
kiválasztása. 

 
Ábrázolás-
alakítás 
 
 
Informatika 
 
Babzsák 
 
Kommuniká-
ció 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

kereszt, mély, mélyebb. 

A fejlesztés várt 
eredményei  

• Tudja a tanult formákat differenciálni, tanult szempontok szerint 
többfelé válogatni (minimum háromfelé). 

• Felismeri, megnevezi a tanult formákat, testeket, síkidomokat. 
• Tudjon a tanult formákból minta után építeni. 

 
 
Évfolyam: 6. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

2. Tájékozódás Órakeret:  
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Előzetes tudás  Reggel, dél, este ismerete. Eleje, közepe, vége fogalmának ismerete. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Bal, jobb differenciálása, ismerkedés a hónapok neveivel. 

 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 
 

• Tudjon a tanult térbeli viszonyokat tartalmazó utasításokat megérteni, 
végrehajtani, esetleg alkalmazni. 

• Tudjon egyszerű térbeli viszonyokat tartalmazó mondatokat megfogalmazni. 
• Tudja kiválasztani megfelelő segítséggel saját testén a bal és a jobb oldalhoz 

tartozó testrészeit. 
• Tudjon tőle balra és jobbra található tárgyakat megnevezni. 

• Sor és oszlop differenciálása. 
• Tudjon tárgyakat sorba és oszlopba rendezni. 
• Ismerje fel, olvassa le a tanult óratípusokon (mutatós, digitális) az egész 

órákat. 

• Tudjon kiválasztani tevékenységeket ábrázoló rajzokból különböző 
napszakokhoz kapcsolódókat. 

• Tudja a naptárt elemi szinten használni. 
• Tudja a hónapok neveit adott évszakhoz az csoportosítani. 
• Ismerkedjen a térképpel. 

• Tudja személyes naplója segítségével előző nap eseményeit (7-8 lépés) helyes 
sorrendben követni, elmondani. 

 
Ismeretek 
 

• Téri orientációval kapcsolatos fogalmak: ide, oda, át, mellé, elöl, hátul, 
közepe, alá, közé, fölé, itt, ott, előtte, közötte, mögötte, mellette, előtt, között 
mögött, mellett, bal, jobb, balra, jobbra, közel, távol, sor, oszlop. 

• Térkép fogalma. 
• időbeli tájékozódással kapcsolatos kifejezések: hajnal, délelőtt, délután, 

éjszaka,  1 hét, 1 hónap, 1 év, múlva, ezelőtt fogalma (1 hét múlva, 1 hónap 
múlva, 1 év múlva, 1 héttel ezelőtt, 1 hónappal ezelőtt, 1 évvel ezelőtt), 
hónapok nevei: január, február, március, április, május, június, július, 
augusztus, szeptember, október, november, december  életkor fogalma, 
csecsemő, baba, fiatal felnőtt, óvodás, iskolás, aktuális köszönések 

• Eligazodás, keresés a naptárban. 

• Egész órák leolvasása. 
• Események időbeli sorrendje, egyszerű szabály felismerése, sorrend szerinti 

folytatás. 
 
Tevékenységek 
 

• Különböző irányok, térbeli helyzetek differenciáltatása változatos formában. 
• Pontrácsban, négyzethálóban egyre nehezedő vonalak, ábrák átmásolása, 

 
Kommuni-
káció  
 
Mozgásne-
velés 
 
Környezetis-
meret 
 
Babzsák 
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iránytartással. 

• Bal- jobb gyakorlása egymás mellett és egymással szemben.  

• Olyan testhelyzetek leutánzása, ahol a karok közelítenek a test 
középvonalához, vagy átlépnek azon (jobb kézzel megérintem a bal vállamat). 

• Ismerkedés Magyarország térképével.  
• A térképen a lakóhely megkeresése. 
• Több lapos naptáron egy hónaphoz tartozó hetek megszámlálása, jelölése. 
• A különböző naptárak beosztásai, hónapok nevei, sorrendjük, számozásuk.  
• Hónapok csoportosítása évszakokhoz, a hónaphoz tartozó ünnepek képének 

egyeztetése a hónap szimbólumával. 

• Naptár lapjain hiányzó napok, hónapok neveinek pótlása szóképekkel, 
megfelelő segítséggel. 

• Az adott nap megkeresése a naptárban. 

• Az adott időponthoz képest hamarabbi vagy későbbi időpontok keresése a 
naptárban (Mi volt egy héttel ezelőtt?). 

• Fontosabb tevékenységek, programok (lovaglás, úszás, kirándulás, klub) 
jelzése a naptárban rajzzal, piktogrammal, vagy kép beragasztásával. 

• Naptárban család- és csoporttagok születés és névnapjának keresése. 
• Hiányzó számok pótlása a játékóra számlapján számkártyákkal, és 

feladatlapon a számjegy beírásával. 

• Az óramutatók állása egész órakor, az egész órák felismerése, leolvasása. 
• Nevezetes időpontok beállítása az órán. 
• Eseményképek és személyes élmény mozzanatainak időrendi sorrendbe 

állítása.  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Előtte, közötte, mögötte, mellette, csecsemő, gyerek, felnőtt 

A fejlesztés várt 
eredményei  

• Tudja megkeresni a naptárban a mai napot. 
• Értsen meg és hajtson végre néhány olyan utasítást, ami a tanult 

térbeli helyzeteket jelölő szavakat tartalmazza. 
 

 
 
 

Évfolyam: 6. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

3. Mennyiségek - Műveletek Órakeret:  

Előzetes tudás Megszámlálás tízes számkörben, a szükséges segítséggel. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Számfogalom megerősítése tízes számkörben. Páros-páratlan számok 
felismerése tízes számkörön belül. Ismerkedés a sorszámnevekkel. 

 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 
 

• Számsor megbízható ismerete tízes számkörben (0-10), növekvő és csökkenő 

 
Kommuniká-
ció   
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számsorok alkotása, relációs és egyenlőségjel használata. 

• Tanult számjegyek írása a szükséges segítséggel. 

• Egyszerű műveleteket végrehajtása tízes számkörön belül irányítással, a 
szükséges segítséggel. 

• Páros és páratlan számok felismerése, csoportosítása irányítással. 
• A sorszámnevek felismerése, alkalmazásuk, helyes használatuk gyakorlása a 

megfelelő irányítással. 
 

Ismeretek 
         

• Mennyiségek pontos meghatározása, összehasonlítása tízes számkörön belül, 
a szükséges segítséggel. 

• Relációs és egyenlőségjel önálló használata tízes számkörön belül. 

• Számjegyek írása a szükséges segítséggel, diktálásra is. 
• Műveletek (+ -) lejegyzése, végrehajtása önállóan tízes számkörön belül. 
• Műveletek „felolvasása”. 

• Páros és páratlan számok válogatása, csoportosítása. 
• Sorszámnevek felismerése, használata segítséggel, első-utolsó fogalmának 

egyre biztosabb használata. 

• Számjegyek növekvő-csökkenő sorba rendezése tízes számkörön belül 
segítséggel. 

 
Tevékenységek 
 

• Számjegyek egyeztetése számképpel, ujjképpel, tárgyakkal, képekkel tízes 
számkörben. 

• Válogatások, csoportalkotások, feladatlapon is, tízes számkörön belül. 
• Számlálás hozzáadással és elvétellel oda-vissza. 
• Számjegyek kirakása, készítése különböző technikákkal, tapintása, lejárása 

tízes számkörön belül. 

• Mennyiségek összehasonlítása. 
• Relációs jelek és műveleti jelek alkalmazása, összefüggések felismerése. 

• Műveletek végzése segédeszközökkel, tárgyak gyűjtögetésével, 
csoportosításával, növekedés-csökkenés érzékeltetésével. 

• Műveletek írása diktálás után. 
• Első és utolsó érzékeltetése tárgyakon, a tanulókkal játékok közben is. 
• Cselekedtetéssel a sorszámnevek gyakoroltatása. 
• Páros-páratlanra ráismertetés tárgyak, képek segítségével. 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

növekedés, csökkenés,+,- jelek 
számok: 6, 7, 8, 9, 10. 
 

A fejlesztés várt 
eredményei  

• Tudja megbízhatóan felismerni, és felismerhetően írni a 
számjegyeket a szükséges segítséggel tízes számkörön belül. 

• Tudjon tárgyakat megszámlálni tízes számkörön belül.  
• Tudjon tízes számkörben a szükséges segítséggel tárgyat 

számjeggyel, képet számjeggyel egyeztetni. 
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• Egyszerű műveleteket tudjon segédeszközzel, irányítással 
elvégezni, ismerje fel a növekedést, illetve a csökkenést. 

• Tudja a lejegyzett műveletet felolvasni, amennyiben beszélő 
tanulóról van szó. 

 
 

 
 
Évfolyam: 6. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

4. Mértékegységek, méretek, pénz Órakeret:  

Előzetes tudás A mérés fogalmának ismerete, és a mérőeszközök felismerése. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

 Mérőeszközök, mértékegységek helyes megválasztása a szükséges 
segítséggel hosszmérés és tömegmérés esetén. 

 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 
 

• Tudjon mérőeszközt hozzárendelni a mérendőhöz hosszmérésnél. 
• Tudjon mérőeszközt hozzárendelni a mérendőhöz tömeg mérése esetén. 
• Tudja a hosszmérés mértékegységeiből a cm, m, km-t. 

• Tudja a tömegmérés mértékegységeiből a dkg-t, kg-t. 
• Ismerje fel az idő múlását az óra, naptár segítségével. 

• Tudja, hogy a boltban pénzzel kell fizetni a megvásárlandó árucikkekért. 
 

Ismeretek 
 

• Hosszmérés: cm, m 
• Tömeg mérése: dkg, kg 
• Pénz, mint fizetőeszköz: fémpénz (kevés, kevesebb), papírpénz (több). 

• Hőmérséklet mérése: - hideg,+ meleg (hőmérőn). 
• Idő mérése: hónap, hét, nap, óra (egész óra leolvasása). 
 

Tevékenységek 
 

• Mérések a környezet tárgyain (hosszmérés szalagon, vonalon, homokórán idő 
mérése, folyadék töltése pohárba, üvegbe, flakonba,). 

• Naptáron az adott nap, az adott hét, az adott hónap jelölése különböző 
módokon! 

• Nagyságrendi különbség érzékeltetése a különböző mérendő dolgokon. 
• Csomagolt áruk lemérése, ellenőrzése. 
• Kültéri hőmérő segítségével időjárási napló vezetése.  
• Saját testtömeg mérése személymérlegen rendszeresen, a változások 

jegyzése naptárba. 

• 5 Ft-os, 10 Ft-os válogatása, egyeztetése, értékük összehasonlítása. 

 
Életvitel és 
gyakorlat 
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• „Boltos ”játékban 10 dkg, 1kg, 2kg-os áruk válogatása, 1 dl-es, 1 l-es stb. áruk 
„vásárlása”. Összehasonlítások végzése. 

• Több-kevesebb fogalom helyes használatának gyakoroltatása. 
 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

cm, m, dkg, kg, óra, naptár, pénz, hőmérő 
 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Tudja, hogy a hosszúságot és a tömeget is lehet mérni. 
Segítséggel rendelje egymáshoz a mérendő dolgokat, az összetartozó 
mérőeszközt, mértékegységet. 
Tudja jelölni a szükséges segítséggel az ismert naptáron az adott napot. 
 
 
 

 
 
Évfolyam: 6. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

5. Összefüggések felismerése Órakeret:  

Előzetes tudás Összetartozó párok felismerése. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Egyszerű állítások, igazságok eldöntése. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 
 

• Tudja eldönteni személyével kapcsolatos több információt tartalmazó 
állításról, hogy igazak-e vagy hamisak. 

• Állapítsa meg megfelelő rávezetéssel a sorozat szabályát, és folytassa a 
sorozatot. 

• Ismerje fel az összetartozó párokat, a köztük lévő kapcsolat alapján. 
• Tudjon halmazokba rendezni különböző szempontok alapján. 
• Ismerje fel, hogy egy tárgy, élőlény dolog, a gyűjtőfogalmon belül több kisebb 

fogalomba is beletartozhat. 

• Ismerje fel a képen látható események, cselekvések várható következményeit. 

• Ismerje fel a képen látható események, cselekvések valószínűsíthető 
előzményeit. 

 
Ismeretek 
 

• Személyével kapcsolatos összetett állítások igazságértékének megállapítása. 
(11 éves vagy és Cegléden laksz.) 

• Szabályfelismerés egyszerű sorozatokban, a sorozat folytatása. 
• Egyszerű összefüggések felismerése. 

 
Kommuni-
káció  
 
Környezetis-
meret 
 
Babzsák 
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• Tárgyak halmazokba rendezése megadott szempontok alapján. 

• Főfogalom alá rendezés: gyűjtőfogalmak alá tartozó csoportok ismerete.  
• Események következményeinek felismerése. 
• Események előzményeinek felismerése. 
• Történetek, események képeinek sorba rendezése logikai szempont alapján. 
 

Tevékenységek 
 

• Igaz-hamis játékok. 
• Folytasd a sort!  Azonos fogalom alá tartozó dolgok felsorolása. 

• Mi a közös bennük? Az összes elemre igaz tulajdonságok keresése, főfogalom 
alá sorolás. Ez mind:… 

• Kakukktojás játékok 

• Hová sorolható? Minél több fogalom keresése, ami alá besorolható az adott 
elem. 

• Összetartozó párok keresése különböző szempontok alapján. 
• Halmazba rendezések megadott szempontok alapján. 
• Egyszerű sorozatok folytatása szabály szerint 
• Pótlások ritmikus sorban.  
• Mi fog történni ez után? Ok-okozati összefüggések felismerése, 

megfogalmazása eseményképpel kapcsolatban. 

• Mi történt ez előtt? Képen látható esemény előzményének kikövetkeztetése 
ok-okozati összefüggések alapján. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

sorrend, sorba rendezés, 
 „következmény”- Mi történik ez után? 
 

A fejlesztés várt 
eredményei  

• Képes viszonylag tartós figyelemkoncentrációra. 

• Képes rávezetéssel megállapítani a sorozat szabályát. 
 

 
 
Évfolyam: 7. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

2. Tájékozódás Órakeret:  

Előzetes tudás Előtte, mögötte, közötte, mellette fogalmának ismerete. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Térbeli viszonyok ismeretének bővítése, elmélyítése. 
Hónapok sorrendjének ismerete. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 
 

• Tudjon egyszerű térbeli viszonyokat tartalmazó mondatokat önállóan 
megfogalmazni. 

 
Kommuni-
káció  
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• Ismerje meg a különböző lakóépületekben található térbeli elhelyezkedésre 
utaló kifejezéseket. 

• Tudja szemben álló társ testén is megmutatni a bal és a jobb oldalhoz tartozó 
testrészeket. 

• Tudjon más személytől vagy tárgytól balra és jobbra található dolgokat 
megnevezni. 

• Tudjon tájékozódni sorban és oszlopban. 
• Elemi szinten használja az órát, tudja beállítani az egész órákat, értse az 1 óra 

múlva kifejezést. 

• Tudjon napszakokhoz kapcsolódó tevékenységeket gyűjteni. 
• Ismerje fel Magyarország térképét. 
• Ismerkedjen lakóhelye térképével. 
• Ismerkedjen a nagyítás- kicsinyítés fogalmával. 

• Ismerkedjen a négy égtáj elnevezésével, jelölésével 
 
Ismeretek 
 

• Téri orientációval kapcsolatos fogalmak: ide, oda, át, mellé, elöl, hátul, 
közepe, alá, közé, fölé, itt, ott, előtt, között mögött, mellett, bal, jobb, balra, 
jobbra, közel, távol, sor, oszlop, szemben, hátunk mögött, előttünk, 
mögöttünk, észak, dél, kelet, nyugat. 

• A lakóépületekben található helyiségek térbeli elhelyezkedése, azok nevei: 
pince, alagsor, földszint, aula, emelet, padlás, tetőtér, előtér. 

• Magyarország térképe, lakóhely térképe 
• Időbeli tájékozódással kapcsolatos kifejezések: hajnal, délelőtt, délután, 

éjszaka, 1 hét, 1 hónap, 1 év, múlva, ezelőtt fogalma (1 hét múlva, 1 hónap 
múlva, 1 év múlva, 1 óra múlva 1 héttel ezelőtt, 1 hónappal ezelőtt, 1 évvel 
ezelőtt 1 órával ezelőtt), hónapok nevei: január, február, március, április, 
május, június, július, augusztus, szeptember, október, november, december, 
életkor fogalma, baba, fiatal felnőtt, óvodás, iskolás, aktuális köszönések 

• Az egész órák leolvasása, beállítása. 

• Naptárhasználat. 
• Események, életkort ábrázoló képek időbeli sorrendje, szabály felismerése, 

sorrend szerinti folytatás. 
 
Tevékenységek 
 

• Különböző irányok, térbeli helyzetek differenciáltatása változatos formában. 

• Pontrácsban, négyzethálóban egyre nehezedő vonalak, ábrák átmásolása, 
iránytartással. 

• Rajzolás, alakzat létrehozása iránymeghatározással számítógépes oktató 
játékokban. 

• Bal- jobb gyakorlása egymás mellett és egymással szemben.  
• Olyan testhelyzetek leutánzása, ahol a karok átlépnek a test középvonalán 

(jobb kézzel megérintem a bal vállamat). 

• Fényképek nézegetése különböző nagyításokban, részletek összehasonlítása, 
arányok megfigyelése. 

• Magyarország és a saját település térképének tanulmányozása. 

Testnevelés 
 
Környezetis-
meret 
 
Informatika 
 
Babzsák 
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• Magyarország térképein (közigazgatási, domborzati) lakóhely, ismert városok 
keresése.  

• A saját település térképén a lakóhely és az iskola megkeresése. 
• Útvonal berajzolása lakástól az iskoláig.   
• A térképen a lakóhely megkeresése. 
• A térképek méretének összehasonlítása. 
• Égtájak elhelyezkedése a térképen, égtájak bejelölése. 
• Az adott időponthoz képest hamarabbi vagy későbbi időpontok keresése a 

naptárban (Mi volt egy héttel ezelőtt?). 

• Fontosabb tevékenységek, programok (lovaglás, úszás, kirándulás, klub) 
jelzése a naptárban rajzzal, piktogrammal, vagy kép beragasztásával. 

• Nevezetes időpontok, egész órák beállítása az órán.  

• Eseményképek, különböző életkorú személyek képeinek és személyes élmény 
mozzanatainak időrendi sorrendbe állítása egyre önállóbban. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

hónapok nevei, sor  

A fejlesztés várt 
eredményei  

• Megfelelő vizuális segítség mellett tudja megmondani, kiválasztani 
az aktuális hónap nevét, szimbólumát,  szóképét . 

• Értsen meg és hajtson végre néhány olyan utasítást, ami a tanult 
térbeli helyzeteket jelölő szavakat tartalmazza. 

• Egész órák leolvasása megfelelő segítséggel. 
 

 
 
Évfolyam: 7. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

3. Mennyiségek - Műveletek Órakeret:  

Előzetes tudás Növekedés-csökkenés felismerése tízes számkörön belül. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

A számjegyek írása húszas számkörön belül. Műveletek (összeadás-kivonás) 
végrehajtása a tanult számkörön belül. 

 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 
 

• Számjegyek megbízható ismerete húszas számkörön belül. 
• Tanult számjegyek írása, olvasása a szükséges segítséggel. 
• Műveleteket végzése önállóan, segédeszközökkel, bontások, pótlások biztos 

ismerete. 

• Több-kevesebb megállapítása a tanult számkörben, egyre kevesebb hibával. 
• Felismerni, kimondani, diktálásra leírni kétjegyű számokat a tanult 

számkörben. 

• Helyi érték fogalmának ismertetése. 
• Sorszámnevek bővítése (második, harmadik…) Első-utolsó, eleje-vége 

fogalmak rögzítése. 

 
Életvitel és 
gyakorlat 
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Ismeretek 
 

• Mennyiségek meghatározása, összehasonlítása, sorba rendezése a tanult 
számkörön belül. 

•  Műveletek gyakorlása a tanult számkörön belül. 
• Számkör bővítése 20-ig. 
• Sorszámnevek megnevezése, helyes használata a mindennapi helyzetekben is. 
• Műveletek helyes felolvasása, műveleti jelek, relációs jelek pontos használata 

a szükséges segítséggel. 

• Helyi érték (egyes, tízes) megismerése, felismerése, megnevezése. 
 
Tevékenységek 
 

• Számjegyek egyeztetése tárgyakkal, képekkel, számképpel, ujjképpel a tanult 
számkörön belül. 

• Összeadás, kivonás, pótlás, bontás húszas számkörben. 

• Válogatások, egyeztetések, mennyiségek csoportosítása különböző 
szempontok szerint. 

• Halmazok számlálása, bővítése egyesével. 
• Számok leírása, összehasonlítása. 
• Sorba rendezések, sorrend megneveztetése tárgyakkal, képekkel, 

feladatlapon és cselekedtetéssel. 

• Növekedés-csökkenés érzékeltetése cselekedtetéssel, párosítással, ezek 
megfogalmaztatása. 

• Helyi érték fontosságának felismertetése számok felcserélésével, 
cselekedtetéssel, tárgyakkal. 

 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

 számok nevei 11-től 20-ig, kétjegyű szám, első, utolsó 

 
A fejlesztés várt 
eredményei  

• Ismerje fel a számjegyeket a tanult számkörön belül! Írja le őket a 
szükséges segítséggel! 

• Egyszerű műveleteket tudjon végrehajtani a szükséges segítséggel 
a tanult számkörön belül! 

• Tudja a lejegyzett műveleteket irányítással felolvasni, értelmezni! 
 

 
 
 
Évfolyam: 7. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

4. Mértékegységek, mérések, pénz Órakeret:  

Előzetes tudás Naptár felismerése, mérőeszköz használata a hossz-, és tömegmérés 
esetén 

Tantárgyi fejlesztési Mérőeszköz, mértékegység helyes megválasztása űrtartalom mérésekor. 
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célok Az idő múlásának mérése, jelzése. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 
 

• Tudjon a környezetében levő tárgyakon pontos mérést végezni a szükséges 
segítséggel. 

• Értse meg a mennyiség állandóságát a lehetőségekhez mérten. 

• Tudja a megfelelő mérőeszközt kiválasztani az elvégzendő mérésekhez. 
• Tudjon kis segítséggel tájékozódni az időpontok között. 

• Ismeretek szerzésére, megerősítésére is tudja használni a naptárt. 
• Ismerje fel a különböző típusú naptárakat és tudja használni azokat (fali, 

asztali, kártya,/éves, havi, hetes). 

• Tudjon egész órákat leolvasni analóg óráról kellő biztonsággal. 
• Ismerje fel, hogy a pénz értékes dolog. 

 
Ismeretek 

 

• Űrtartalom mérőeszközei –mérőpohár, mérőedény, mértékegységei: liter, 
deciliter. 

• A pénz felismerése, értékük megbecsülése (5 Ft, 10 Ft, 20 Ft, papírpénzek 
különböző formái). 

• A pénz: A darabszám és az érték különbözőségének megértése. Olcsó-drága, a 
pénz megbecsülése. 

• Időmérés: naptár, óra,(idén, tavaly, jövőre) hónap, hét, nap, egész órák. 
 
Tevékenységek 
 

• Mérések végzése az összes eddig tanult mérőeszközzel a környezete tárgyain. 
• Térbeli tárgyak 3 adatának lemérése. 
• Mennyiségállandóság szemléltetése folyadékméréssel. 
• Súly növekedésének, csökkenésének megfigyelése hozzáadáskor, elvételkor 

háztartási mérlegen. 

• 5, 10, 20 Ft-os pénzérmék felismerése, értékük.  
• Meghatározott összeg kiszámolása többféleképpen. 

• Időpontok megállapítása, leírása, kiolvasása. 
• Időpontok hozzárendelése napszakokhoz, cselekvésekhez. 
• Lapozgatás TV újságban dátumok, időpontok olvasása. 
• Olcsó-olcsóbb, drága-drágább fogalmak gyakoroltatása „boltos játék ” 

keretein belül. 
 

 
Életvitel és 
gyakorlat 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

hosszúság, szélesség, liter, deciliter, olcsó, drága, de, du., este, a héten, 
mértékegységek és használati területük, vásárlás, árak,  

A fejlesztés várt Tudja, hogy a folyadék is mérhető, ismerje fel mérőeszközét. Találja meg az 
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eredményei  adott napot, hónapot a naptárban. Ismerje fel a pénzt több dolog közül, 
tudja, hogy az nem játékszer. 

 
 
 
Évfolyam: 7. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

5. Összefüggések felismerése Órakeret:  

Előzetes tudás Egyszerű állítások, igazságok eldöntése. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Összehasonlítások megfogalmazása. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 
 

• Részt tudjon venni egyre kevesebb irányítás mellett közös játékban, 
szabályok betartásával, konfliktusok elkerülésével. 

• Fedezze fel és fogalmazza meg történetekben, rajzokon az elemi logikai 
hibákat. 

• Egyszerű feladatot tudjon önállóan megérteni. 
• Tudja eldönteni konkrét környezetében található aktuálisan jelenlévő 

tárgyakra, jelenségekre vonatkozó állításokról, hogy azok igazak-e vagy 
hamisak. 

• Ismerje fel a képen látható események, cselekvések várható 
következményeit. 

• Ismerje fel a képen látható események, cselekvések valószínűsíthető 
előzményeit. 

• Tudjon tárgyakat, élőlényeket tapasztalati úton magasság szempontjából 
összehasonlítani. 

• Tudjon növekvő számsort képezni számkártyákból, vagy szemjegyek írásával. 

• Történetek több lépésből álló (5-6) képsorozatának sorba rendezése 
többféle szempont szerint. 

 
Ismeretek 
 

• Egyszerű szabályú társasjátékok, kártyajátékok használata. 
• Irreális, nem valós dolgok észrevétele. 
• Feladatértelmezések önállóan, konkrét érthető utasítások estén. 
• Környezetével kapcsolatos egyszerű állítások igazság értékének 

megállapítása. 

• Események következményeinek felismerése. 
• Események előzményeinek felismerése. 
• Tárgyak, élőlények összehasonlítása magasság szerint.  

• Növekvő számsorok képzése, pótlása, folytatása. 

 
Olvasás-írás 
 
Környezetisme
ret 
 
Babzsák 
 
Közös játék 
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Tevékenységek 
 

• Mi a hiba? kártyasorozatok 
• Társasjátékok, kártyajátékok. 
• Memória-játék, puzzle. 
• Gondoltam egy számot. 
• Történetben, rajzon hibák felfedezése (irreális időpont, életkor, cselekmény, 

helyszín stb.). 

• Igaz-hamis játékok szóban, feladatlapon. 
• Számsorok alkotása változatos módon. 

 

Kulcsfogalmak/fogalma
k 

 igaz, hamis 

A fejlesztés várt 
eredményei  

• Képes felnőtt irányítása nélkül közös játékban részt venni a 
szabályok betartásával, konfliktusok elkerülésével. 

• Képes keresni, felismerni, megfogalmazni az összefüggéseket a 
logikai gondolkodás elvárható szintjén, felfedezni és 
megfogalmazni a logikai hibákat. 

 

 
 
Évfolyam: 8. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

2. Tájékozódás Órakeret:  

Előzetes tudás Hónapok nevei, egész óra ismerete. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Időbeli tájékozódással kapcsolatos ismeretek bővítése, elmélyítése. 

 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 
 

• Tudjon egyszerű térbeli viszonyokat tartalmazó mondatokat önállóan 
megfogalmazni. 

• Tudjon alapvetően tájékozódni síkban és térben, ismerje az irányokat. 

• Ismerje fel lakóhelye térképét. 
• Ismerje az égtájakat 
• Tudjon napszakokhoz kapcsolódó tevékenységeket gyűjteni. 

• Tudjon válogatni minimum 5 csoportba életkorok szerint. 
• Tudja besorolni szóban szűk környezetéhez tartozó személyeket a különböző 

életkori szakaszokba. ( A testvérem serdülő.) 

• Ismerkedjen a különböző időegységek nagyságrendjével. 
• Ismerkedjen a félórákkal. 
• Ismerje a múlt, jelen jövő fogalmát. 

 
Kommuni-
káció  
 
Testnevelés 
 
Környezetis-
meret 
 
Informatika 
 
Babzsák 
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Ismeretek 
 

• Téri orientációval kapcsolatos fogalmak: ide, oda, át, mellé, elöl, hátul, 
közepe, alá, közé, fölé, itt, ott, előtt, között mögött, mellett, bal, jobb, balra, 
jobbra, közel, távol, oszlop, szemben, hátunk mögött, előttünk, mögöttünk, 
észak, dél, kelet, nyugat. 

• Lakóépületek térbeli elhelyezkedésre utaló színterei: alagsor, földszint, aula, 
emelet, tetőtér, előtér 

• Időbeli tájékozódással kapcsolatos kifejezések:  hajnal, délelőtt, délután, 
éjszaka, 1 hét, 1 hónap, 1 év, múlva, ezelőtt fogalma (1 hét múlva, 1 hónap 
múlva, 1 év múlva, 1 óra múlva 1 héttel ezelőtt, 1 hónappal ezelőtt, 1 évvel 
ezelőtt 1 órával ezelőtt), keresztül, át fogalmak időbeli intervallumra 
vonatkoztatva (1 órán keresztül, 1 órán át stb.) jövő hét, múlt hét, jövő 
hónap, múlt hónap, tegnapelőtt, holnapután, múlt, jelen, jövő, hónapok 
nevei: január, február, március, április, május, június, július, augusztus, 
szeptember, október, november, december      , baba, fiatal felnőtt, óvodás, 
iskolás, serdülő. 

• Egész órák leolvasása, beállítása. 
• Fél óra leolvasása, beállítása. 
• Naptárhasználat. 
• Elemi térképhasználat. 
• Események, életkort ábrázoló képek időbeli sorrendje, szabály felismerése, 

sorrend szerinti folytatás. 
 

Tevékenységek 
 

• Különböző irányok, térbeli helyzetek differenciáltatása változatos formában, 
változatos feladatokkal. 

• Fényképek nézegetése különböző nagyításokban, részletek összehasonlítása, 
arányok megfigyelése. 

• Magyarország és a saját település térképének tanulmányozása. 
• Magyarország térképein (közigazgatási, domborzati) lakóhely, ismert városok 

keresése. 

• A négy égtáj megnevezése, felírása, gyakorlása. 
• Tájékozódás egy napon, egy órán belül. Mit tudunk csinálni egy nap alatt, egy 

óra alatt? 

• Az időegységek nagyságrendbe állítása (év, hónap, hét, nap, óra, félóra). 

• Az időbeli távolságok kifejezéseinek gyakoroltatása: adott időponthoz képest 
hamarabbi vagy későbbi időpontok keresése a naptárban. 

• Fontosabb tevékenységek, programok előrejelzése vagy utólagos rögzítése 
naptárban, egyéni naplóban beírással, rajzzal, piktogrammal, vagy kép 
beragasztásával. 

• Vele történt eseményeket rögzítő képek kétfelé válogatása: múlt, jelen. 
• Soroljon fel múltban történt és jelenben (most) történő eseményeket. 
• Felsorolt események, programok, lehetőség közül kiválasztani azokat, 

amikben szívesen részt venne a jövőben.  

• Az óramutatók állása félórakor, a félórák felismerése, leolvasása, beállítása. 
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• Óramutatók berajzolása feladatlapon, utasítás szerint. 

• Időpontok egyeztetése mindennapi tevékenységek rajzával, képével. 
• Napirend kirakása időpontok szerint. (Reggel 7 órakor kelek.) 
• Képek, fotók válogatása a már tanult összes életkori szakaszba. 
• Eseményképek, különböző életkorú személyek képeinek és személyes élmény 

mozzanatainak időrendi sorrendbe állítása egyre önállóbban. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

múlt, jelen, naptár, jobb, bal, életkor 

A fejlesztés várt 
eredményei  

• Tudjon vele történt eseményeket rögzítő képeket kétfele válogatni: 
múlt, jelen. 

• Tudja szétválogatni családtagjainak fényképét a tanult életkori 
szakaszok szerint (minimum háromfelé). 

• Értsen meg és hajtson végre néhány olyan utasítást, ami a tanult 
térbeli helyzeteket jelölő szavakat tartalmazza. 

 
 
Évfolyam: 8. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

3. Mennyiségek - Műveletek Órakeret:  

Előzetes tudás Számjegyek, mennyiségek ismerete húszas számkörön belül. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

A számjegyek írása-olvasása, mennyiséggel való egyeztetése húszas 
számkörön belül. Kitekintés a százas számkörbe. 

 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 
 

• Összeadás, kivonás végzése (kétjegyű számhoz egyjegyű hozzáadása tízes 
átlépés nélkül és tízes átlépéssel), (kétjegyű számból kétjegyű szám és 
egyjegyű szám elvétele tízes átlépés nélkül és tízes átlépéssel). 

• Kitekintés a százas számkörbe, egész tízes számok százig. 

• Helyi érték fogalmának mélyítése. 
• Sorszámnevek megnevezése, helyes használatuk cselekedtetés közben, a 

megfelelő irányítással. 

• Páros-páratlan számok egyre önállóbb felismerése húszas számkörön belül. 
• Ismerkedés a számológéppel. 

 
Ismeretekek 
 

• Mennyiségek meghatározása, összehasonlítása, sorba rendezése a tanult 
számkörön belül. 

•  Műveletek gyakorlása a tanult számkörön belül. 

• Számkör bővítése 100-ig.(Csak a ráismerés szintjén). 

• Több-kevesebb felismerése a kerek tízesek körében százig. 
• Sorszámnevek megnevezése, helyes használata a mindennapi helyzetekben, 

 
Életvitel és 
gyakorlat 
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cselekedtetéssel. 

• Műveletek helyes felolvasása, műveleti jelek, relációs jelek pontos használata 
a szükséges segítséggel. 

• Helyi érték (egyes, tízes) felismerése, megnevezése, ráismerés a 100 
számjegyre. 

• Páros-páratlan számok csoportosítása. 
• Számológép ki- és bekapcsolás, ismerkedés a hasznával és használatával. 
• Tanult ismeretek alkalmazása egyszerű szöveges feladatokban, megfelelő 

irányítással. 
 
Tevékenységek 
 

• Számjegyek egyeztetése tárgyakkal, képekkel, számképpel, ujjképpel a tanult 
számkörön belül. 

• Összeadás, kivonás, pótlás, bontás húszas számkörben. 
• Válogatások, egyeztetések, mennyiségek csoportosítása különböző 

szempontok szerint. 

• Halmazok számlálása, bővítése egyesével. 
• Számok leírása, összehasonlítása. 
• Sorba rendezések, sorrend megneveztetése tárgyakkal, képekkel, 

feladatlapon és cselekedtetéssel. 

• Növekedés-csökkenés érzékeltetése cselekedtetéssel, párosítással, ezek 
megfogalmaztatása. 

• Helyi érték fontosságának felismertetése számok felcserélésével, 
cselekedtetéssel, tárgyakkal. 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

  helyiérték, sorszámnevek (első-tizedik), első, utolsó  

A fejlesztés várt 
eredményei  

 

• Egyszerű műveleteket tudjon végrehajtani a szükséges segítséggel 
a tanult számkörön belül! 

• Tudja, hogy mi a számológép funkciója. 
• Tudja, hogy miért fontos a helyi érték. 

 
 

 
 
 
Évfolyam: 8. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

4. Mértékegységek, mérések, pénz Órakeret:  

Előzetes tudás A pénz, mint fizetőeszköz ismerete. Olcsó-drága fogalma. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

A pénz használatának, fontosságának megértése, a munkavégzés, mint 
pénzkereseti forrás, a munka megbecsülése. 
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Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 
 

• Tanulja meg a pénz gondos őrzésének, megbecsülésének fontosságát. 

• Legyen képes az árakat nagyság szerint differenciálni. 
• Tudja, hogy mi az a takarékoskodás. 
• Tudja, hogy munkavégzéssel lehet pénzt keresni. 
• Legyen ismerete a bank, a bankautomata, a „kártyás fizetés”, fogalmakról. 
• Tudjon az időpontok között kis segítséggel tájékozódni. 
• A megfelelő segítséggel legyen fogalma arról, hogy mit, hol lehet vásárolni. 

 
Ismeretek 

 

• Pénzérmék, papírpénzek. 
• Pénzkereseti formák: munka különböző helyeken,nyugdíj, 
       gyermekápolási díj. 

• Hosszmérték: kilométer fogalma. 
• A pénz: a darabszám és az érték különbözőségének megértése. Olcsó-drága, a 

pénz megbecsülése. 

• Időmérés: naptár használata, egész órák leolvasása, fél órák felismerése 
• Vásárlási formák és helyek. 

 
Tevékenységek 
 

• Mérések végzése az összes eddig tanult mérőeszközzel a környezete tárgyain. 

• Mérések eredményének lejegyzése a megfelelő mértékegységek 
használatával. 

• Vásárlási gyakorlatok a tanteremben.  
• Vásárlási gyakorlatok a környékbeli boltokban, a segítségnyújtás különböző 

fokozataival, egyre önállóbban (folyamatábra, bevásárló lista). 

• Folyamatábrákon vásárlás, pénzfelvétel menetének végigkövetése. 
• Munkavégzés-kereset összefüggések felismerése, sorbarendezése 

folyamatábrán, ok-okozat felismerése.. 

• Pénzfelvétel megtekintése automatánál. Bankkártyás fizetés megnézése. 
• Papírpénzek nagyságbeli rendezése értékük szerint, a szükséges segítséggel. 
• Olcsó-olcsóbb, drága-drágább fogalmak gyakoroltatása „boltos játék ” 

keretein belül. 

• Időpontok megállapítása, leírása, kiolvasása. 
• Időpontok hozzárendelése napszakokhoz, cselekvésekhez. 

• Lapozgatás TV újságban dátumok, időpontok olvasása. 
• Naptár használata a napi tevékenységek során. Bejegyzések készítése 

tevékenységnaplóba. 
 

 
Életvitel és 
gyakorlat 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

idén, tavaly, jövőre, naptár, egész/fél óra, kereset, bank. 
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A fejlesztés várt 
eredményei  

• Tudja, hogy pénzzel lehet kifizetni az árukat és szolgáltatásokat. 

•  Tudja, hogy milyen nap van ma. 
• Tudja, hogy az árucikkeket különböző helyeken lehet megvenni. 

 
 
Évfolyam: 8. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

5. Összefüggések felismerése Órakeret:  

Előzetes tudás Igaz, hamis állítások. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Szabályok betartása, összehasonlítások egyre önállóbb megfogalmazása. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 
 

• Részt tudjon venni egyre kevesebb irányítás mellett közös játékban, szabályok 
betartásával, konfliktusok elkerülésével. 

• Képes keresni, felismerni, megfogalmazni az összefüggéseket a logikai 
gondolkodás elvárható szintjén, felfedezni és megfogalmazni a logikai hibákat. 

• Ismerje fel a képen látható események, cselekvések valószínűsíthető 
előzményeit. 

• Egyszerű feladatot tudjon önállóan megérteni. 

• Tudja eldönteni tanult tárgyakra, jelenségekre, fogalmakra vonatkozó 
állításokról, hogy azok igazak-e vagy hamisak. 

• Tudja eldönteni közvetlen környezetében található, jól ismert személyekkel 
(családtag, csoporttárs, nevelő) kapcsolatos állítások igazságértékét. (Anyukád 
tanár.) 

• Tudjon jól ismert személyeket külső tulajdonságok szerint összehasonlítani 
(Andris kövérebb, mint Joci.). 

• Történetek több lépésből álló (5-6) képsorozatának sorba rendezése többféle 
szempont szerint. 

 
Ismeretek 
 

• Egyszerű szabályú társasjátékok, kártyajátékok használata. 

• Irreális, nem valós dolgok észrevétele. 
• Események előzményeinek felismerése. 
• Feladatértelmezések önállóan, konkrét érthető utasítások estén. 
• Tanult tárgyakra, jelenségekre, fogalmakra vonatkozó állítások 

igazságtartalmának eldöntése (A november őszi hónap.). 

• Közvetlen környezetébe tartozó személyekkel kapcsolatos állítások 
igazságtartalmának megállapítása. 

• Személyek összehasonlítása külső tulajdonságok alapján. 
 

 
Olvasás-írás 
 
Környezetism
eret 
 
Babzsák 
 
Közös játék 
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Tevékenységek 
 

• Mi a hiba? kártyasorozatok 

• Társasjátékok, kártyajátékok. 
• Memória-játék, puzzle. 
• Gondoltam egy számot. 
• Történetben, rajzon hibák felfedezése (irreális időpont, életkor, cselekmény, 

helyszín stb.). 

• Igaz-hamis játékok szóban, feladatlapon. 
• Számsorok alkotása változatos módon. 
• Kire gondoltam? 

• Jellemzős játék 
• Mi fog történni ez után? Ok-okozati összefüggések felismerése, 

megfogalmazása eseményképpel kapcsolatban. 

• Mi történt ez előtt? Képen látható esemény előzményének kikövetkeztetése 
ok-okozati összefüggések alapján. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

valós, valótlan,  
„előzmény” Mi volt előtte? 

A fejlesztés várt 
eredményei  

• Képes felnőtt irányítása mellett közös játékban részt venni a 
szabályok betartásával, konfliktusok elkerülésével. 

• Képes önmagát felismerni külső tulajdonságok alapján megfelelő 
segítség mellett. 
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Játékra nevelés 

Évfolyam: 1-4. 

 

Tantárgyi célok és feladatok 

 
A tantárgy célja elérni, hogy a tanuló egyre jobban ismerje meg a játék folyamán 
környezetét, a tárgyakat, jelenségeket, alakuljon kapcsolata társaikkal és felnőttekkel, 
fejlessze kommunikációs alapkészségeit. Tanulja meg a játéktárgyakat adekvát módon 
használni, egyéni fejlettségének szintjén vigyázzon rájuk és tartsa rendbe azokat. Járuljon 
hozzá a szabadidő adekvát módon való eltöltéséhez, erősítse és mélyítse a többi tantárgy 
során kialakított készségeket és képességeket. 
 
A pedagógusnak meg kell teremteni annak lehetőségét, hogy az autizmus spektrum zavarral 
küzdő tanuló közösséghez való alkalmazkodó képessége fejlődjön, tapasztalja meg a 
közösség szabályait. Biztosítson lehetőséget arra, hogy a tanulók megismerjék a 
játéktevékenységek szabályait, és gyakorolják azok betartását. A tanuló egyéni 
motivációjából kiindulva bővítse érdeklődését a játszóeszközök iránt, fejlessze kreativitását, 
ízlését, esztétikai érzékét, fantáziáját, törekedve arra, hogy fejlődjön téri orientációs 
képessége és a környezetben való tájékozódása. Segítséggel tájékozódjon a játékok és 
játékszerek között, tudjon hosszabb ideig rendeltetésszerűen foglalkozni egy-egy 
játékeszközzel.  
Didaktikus játékok segítségével fejlődjenek kognitív funkciói, beszédkészsége és a 
szókincse.  
Az elemi konstrukciós játék során fejlődjön figyelme, képzelete, emlékezete, gondolkodása, 
finommotorikája, manuális készsége. Aktívan és szívesen vegyen részt a mozgásos 
játékokban. 
 
A játéktevékenységek feladatai játéktípusonként: 
 
Gyakorló játék: Az a játéktevékenység, amelyen keresztül különböző képességeit 
gyakorolja. Ebben a tevékenységben a szerzett tapasztalatok nagymértékben fejlesztik a 
szenzomotoros funkciókat. 
 
Feladata:  

 

• Játékszerek, eszközök rakosgatásával történő tevékenykedtetés. 

• Hang és beszéd játékos gyakorlása 

• Mozgást gyakorló játékok alkalmazása 

• Játéktevékenység különböző anyagokkal. 

• Adott tárgyakból (pl. kockák, labda) való közvetlen tevékenységen keresztül a 
tárgyak rendeltetésének, (pl. kockából építeni lehet) tulajdonságainak 
megismerése. 
 
 

Konstrukciós játék: Az egyik olyan játéktevékenységi forma, amelyben a gyerek a felnőttek 
szerepét, tevékenységét sajátos játékkörülmények között: általánosított formában, képzelete 
segítségével, felnőttek által használt tárgyak helyettesítésére szolgáló játékeszközökkel újra 
alkotja. 
 
Feladata: 

• a tárgyak használata közben tovább fejlődjenek érzékszervei 

• minél pontosabban figyeli meg a környező világot, annál pontosabb a 
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„konstruálás”, fontos feladat, a lehető legpontosabb megfigyeltetés 

• képzelet fejlesztése 

• gondolkodás fejlesztése 

• manuális készség fejlesztése. 
 
 
Szerepjáték: A témát különböző életszakaszokban más, és más hordozza: első életszakasz: 
a cselekvés, később a tárgy, legkifejlettebb formájában pedig a szerep.  

Az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek eltérő fejlődése következtében gyakran a 
spontán szerepjáték nem jelenik meg, ezért a tanítás során ezen játéktípusba való 
részvételhez szükséges alapkészségek kialakítására az esetek többségében kiemelt 
szükség van. 

Feladata: 

• a különböző élmények legösszetettebb formában való lejátszása 

• képzelet fejlesztése 

• közösségi kapcsolatok fejlődése /együtt-játszás/ 

• megfigyelések pontosítása 

• gondolkodás fejlesztése 

• beszédkészség fejlesztése 

• érzelmek kifejezésének fejlesztése 

• játékokkal való adekvát bánásmód 

• esztétikai érzékek fejlesztése. 
 
 
Didaktikus játék: 
Módszer az ismeretek, tapasztalatok bővítésére. Oktatási célok szolgálatába állíthatók. 
Eltérő fejlődésű gyerek nevelését ellátó iskolában a didaktikus játék a különböző tantárgyak 
tanításában a játékosságot segíti elő /pl. számolás-mérés/ tárgyban páratlan-páros 
tanításánál játékos párosítások/ 
 
Feladata: 

• a tárgyak egymással kapcsolatba hozása 

• ismeretek pontosítása, bővítése 

• gondolkodás fejlesztése 

• térbeli elhelyezkedés megismertetése 

• időfogalom fejlesztése 
 
 
Spontán játék: 

Szabadon választott játékkal való játék, autizmus spektrum zavarral küzdő 
gyermekek esetében célszerű szervezett szabadidős tevékenységben. 

 
Feladata: 

• Ugyanaz, ami a többi játékfajtánál, de mindent a gyerek határoz meg, ő 
kezdeményez, választ játékot stb. 

 
 
Szabályjáték: 
Különböző szabályok betartásán alapuló játék. A szabály meghatározza játék kezdetét, 
befolyását, befejezését. Kifejezetten közösségi játékforma, mely alkalmas keretet nyújt a 
szociális-kommunikációs alapkészségek begyakorlására. 
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Feladata: 

• figyelem fejlesztés 

• fegyelmezettségre nevelés 

• testi fejlesztés, nagy mozgások koordinálása 

• szociális-kommunikációs készségek fejlesztése (pl. várakozás, sorra kerülés, 
eszközök megosztása, közös tárgyra való figyelem) 

• értelmi fejlesztés (gondolkodás, figyelem, emlékezet) 

• ismeretek, felidézések készsége (pl. Mi változott meg?). 
 
 
Szabadban játszható játékok: 
Minden játékfajta játszható a szabadban, a mozgásos játékok esetében különösen indokolt 
a külső helyszín választása. 
 
Feladata: 

• a külső környezet megismerése a játékon keresztül. 

 
 
 
1.-2. évfolyam 
 

A Játékra nevelés tantárgy az erkölcsi nevelésben kiemelt szerepet játszik a közösségi 
játékokban megjelenő egymásra figyelés és önfegyelem viselkedési formáinak 
megalapozásával, a játékeszközök elosztásának gyakorlásával, a tevékenység idejének 
megismerésével, az együttjátszás képességének kialakításával, a játék menetében a 
türelem gyakorlásával, a siker és a kudarc feldolgozási képességének fejlesztésével. 
 
A nemzeti azonosságtudat, hazafias nevelés területének fejlesztésében kiemelkedően 
fontos a közvetlen társadalmi és természeti környezet ismerete, az azokkal való 
harmonikus kapcsolat. Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók elsősorban saját, 
közvetlen élményeiken keresztül, esetleg speciális érdeklődési körüknek megfelelően 
ismerhetik meg nemzeti kultúránk, a népi gyermekjátékok, népmesék, és közmondások 
értékeit. Ezen a területen rendkívül nagy egyéni különbségekre számíthatunk. 
 
Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése során hangsúlyos szerepet kap a saját 
személyiség, a külső és belső tulajdonságok megismertetése, a saját viselkedés 
kontrolljának, a kooperációnak, szociális normáknak direkt tanítása, mivel azok intuitív 
megértésére, spontán elsajátítására korlátozottan számíthatunk. A sikerélményeket 
biztosító, a gyermek érdeklődését és motivációját fenntartó oktatási környezet kialakítása 
kulcsszerepet játszik a reális önértékelés és pozitív énkép kialakításában Az önismeret 
és a társas kultúra az alkalmazkodóképesség fejlesztésével, a közösségi játékban 
kulturált, kontrollált magatartás kialakításával, a játéktárgyak megosztási képességének 
fejlesztésével, mások igényeinek figyelésére ösztönzéssel és az érzelmi 
megnyilvánulások felismerésével és megértésével fejlődik. 
 
A testi és lelki egészségre nevelés területén a tantárgynak fontos szerepe van az 
érzelmi biztonság megteremtése, a pozitív, reális énkép és önértékelés támogatása, a 
fejlődési zavarral gyakran együtt járó szorongás megelőzése, oldása területén. Ezt a 
mozgásos játékok közben a finommotorika, ügyesség, gyorsaság, kitartás fejlesztésével 
és a játéktevékenység feszültségoldó hatásának felhasználásával a lelki egészség 
ápolásával érheti el. A viselkedésproblémák megelőzése és hatékony kezelése 
hozzájárul a testi-lelki egészség megőrzéséhez és kiküszöbölheti a gyógyszeres 
kezelést. 
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A családi életre nevelést játék közben a családi élet szerepeinek megismertetése, 
elmélyítése, az esetleges feszültségek feloldását a szerepjátékok támogatják. 
 
Az anyanyelvi kommunikáció kompetencia az egyszerű közlések, kérdések, 
utasítások megértésével, adekvát válaszok adásával és a képességeknek megfelelő 
nyelvi játékok megismerésével, fejlesztésével erősödik, ugyanakkor szem előtt kell 
tartani, hogy a kommunikációs képességek sérülése és a kompenzáció lehetősége 
egyénenként mérendő fel. 
 
A matematikai kompetencia területet segíti a szabályok megismerése, betartása, 
egyszerű logikai sorrendek és következtetések levonása, a kognitív funkciók (érzékelés, 
észlelés, emlékezet, stb.) fejlesztése, és a térbeli viszonyok felismerésének gyakorlása. 
 
A szociális és állampolgári kompetencia fejlesztésében részt vesz a tantárgy a 
közösség szabályainak megismertetésével és elfogadtatásával, a tevékenységekbe 
kapcsolódással, ezáltal hosszabb távon lehetővé teszik a gyermek részvételét szűkebb 
és tágabb társas környezetében. 
 
Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség területén a tantárgy az alkotás 
örömének felfedezését, különböző anyagokból tárgyak létrehozását és a vizuális 
segítség bevonásával helyzetek eljátszását, dramatizálását segíti.  
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Évfolyam: 1. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

1. Gyakorló játék Órakeret:  

Előzetes tudás Játéktárgyak kézbefogása, ismerkedés velük felnőtt segítségével. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Játéktárgyak használata során a tárgyak és környezete jobb megismerése. 
Adekvát játéktevékenység kialakítása.  

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Felismerni a különböző tárgyak hangját, majd a hangot adó tárgyat 
megmutatni. 

• Bekapcsolódni a játékos utánzó gyakorlatokba. 
• Kapcsolódjon be kéz- és ujj játékokba. 
• A labdát gurítgatni, eldobni. 
• Játszani rövidebb ideig elmélyülten kockákkal, Montessori- eszközökkel. 
• Nagyobb gyöngyöt felfűzni rúdra (hüvelyk- és mutatóujj együttes mozgásának 

differenciáltsága). 
 
Ismeretek 

• Hallásfejlesztés, hang és beszéd játékos gyakorlása: hangforrások 
megfigyelése. 

• Fújások 

• Játékos utánzási gyakorlatok, énekes, játékos mondókák utánzó mozgással. 
• Kéz és ujj játékok. 
• Húzások, tolások, labdagyakorlatok. 
• Páros lábon ugrálás játék közben. 
• Fogások – látás- fogás koordináció kialakítása. 

 
 
Tevékenység 

• Ismerkedés játéktárgyakkal felnőtt segítségével   

• Ajak, arc, nyelv játékok.  
• Hangfelismerés, hallásfejlesztés kockákkal, csörgőkkel, haranggal a gyerek kelt 

hangot. 

• Játéktárgyak (autó, talicska) húzogatása, tologatása, célirányos tologatása 
• Szappanbuborék fújása 
• Labda, babzsák gurítása, eldobása majd elkapása 
• Hangok gyakorlása (állathangok, harang), utánzása, játékokkal való 

ismerkedéskor (autó hangjának utánzása tologatás közben). 

• Hintáztatás (eleinte felnőtt térdén), integetés, kéz- és ujjgyakorlatok 
(mondókákkal kísérve).  

• Húzogatások, tologatások gördeszkán. 

• Tárgyak rakosgatása. Kockák egymás mellé rakása. 
• Tárgyakat rögzített rúdra fűzése. 

 
Kommunikáci
ó 
 
Mozgásfej-
lesztés 
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• Dobozok, vödrök megtöltése és kiürítése. 

• Homokozás, homok töltése egyik dobozból, vödörből a másikba, kavicsok 
rakosgatása. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Tevékenységek, tárgyak megnevezése beszéddel vagy bármely AAK-s 
eszközzel 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Képes vizuális támogatással együttműködni felnőttel, néhány játékeszközt 
adekvátan használni. 

 
 
 
Évfolyam: 1. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

2. Konstrukciós játék, manipulációs gyakorlójáték. Órakeret:  

Előzetes tudás Egyszerű feladathelyzetet elfogad. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Különböző kézmozdulatok tudatos alkalmazásának kialakítása. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Elfoglalni magát, rakosgatni fakockával rövidebb ideig.  
• Összeilleszthető síkidomokból kisebb alakzatokat készíteni, 2 elemet 

használva. 

• Golyók, pálcikák használata. 
• 1-2 játékeszközt megismerni, rendeltetéseinek megfelelően használni. 
• Saját elgondolásokat megvalósítani, a véletlenszerűen épített konstrukciókat 

utólag beazonosít. 
 
Ismeretek 

• Építőkockából egyszerű konstrukció készítése. 

• Összeilleszthető síkidomok használata. 
• Golyók, pálcák használata. 
• Előre gyártott elemekből konstruálás (a rendelkezésre álló építőjáték, pl.: 

Lego, Duplo). 
 
Tevékenység 

• Fakocka rakosgatása, építkezés vízszintes irányban, – egyenes vonal 
végigrakása kockával a szőnyegen. 

• Összeilleszthető síkidomokból térbeli konstrukció építése 2 elem 
felhasználásával. 

• Kisebb térszerkezet építése golyókból, pálcikákból. 
• Spontán építés tetszés szerint, az építmény utólagos megnevezése beszéddel 

vagy bármely AAK-s eszközzel. 

• Egyszerűbb konstrukciók létrehozása (a rendelkezésre álló építőjáték pl.: 

 
Olvasás, írás: 
fimommotori
ka szem-kéz 
koordináció, 
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Lego-ból, Duplo). 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

ház, torony, vár, híd, vonat, golyó, 
 
 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Képes különböző építőjátékokkal, konstrukciós játékok elemeivel elfoglalni 
magát, a kirakott formákat utánozni, a megismert eszközöket adekvát 
módon használni. 
 

 
 
Évfolyam: 1. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

3. Szerepjáték Órakeret:  

Előzetes tudás Egyszerű metakommunikációs jelzések észlelése, értése és használata. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Szerephez tartozó tevékenységek megismerése, gyakorlása. 

 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Szervezett szabadidőben a rendelkezésre álló eszközöket felhasználva 
eljátszani a környezetében zajló eseményeket kezdetleges szinten. 

• Elfoglalni magát a meglévő, illetve a készített bábokkal. 
 
Ismeretek 

• Szűkebb társadalmi környezet hatásainak eljátszása. 
• Gyerekhez közel álló felnőttek munkája, tevékenységei, környezetben történő 

események eljátszása. 

• Spontán bábozás. 
 
Tevékenység 

• Napi tevékenységek eljátszása. 

• Szülők munkájának, illetve otthoni tevékenységének eljátszása. 
• Különböző szakmák eljátszása, pl.: orvos, eladó, fodrász,   

• Kirakott bábokkal bábozás. 
 

 
Kommunikáci
ó szókincsfej-
lesztés, 
 
Ének, zene: 
mozgásos 
énekek, 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

otthon, iskola, reggel, reggeli, ebéd, vacsora, anya, apa, 2-3 foglalkozás 
megnevezése beszéddel vagy bármely AAK-s eszközzel, pl.: orvos, tanító, 
stb. 
kanál, pohár, fésű, autó, baba, telefon, szappan, törülköző, telefon, 2-3 
gyümölcs, illetve zöldség neve, megismert mesék szereplői 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Képes eljátszani kezdetleges szinten a környezetében élő személyek 
cselekedeteit. 
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Évfolyam: 1. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

4. Didaktikus játék Órakeret:  

Előzetes tudás Egyszerű feladathelyzetet elfogad. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Fogalom – tárgy – tárgykép asszociáció gyakorlása. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Differenciálni 2 féle anyagot, hangot, ízt. 

• 2 formát egyeztetni, feltűnőbb azonosságokat és különbségeket észrevenni. 
• 2 részből álló képet szétszedni, később összerakni. 
• Egy információt tartalmazó kérést végrehajtani. 
• Kiválasztani több tárgyból, képből a megnevezettet. 

• Színeket egyeztetni. 
• 2 elemből ritmikus sort alkotni. 

 
Ismeretek 

• A megismerő tevékenység fejlesztését szolgáló didaktikai játékok. 
• ÉRZÉKELÉST fejlesztő játékok: Tapintás fejlesztése. Hallási figyelem, 

diszkrimináció fejlesztése. Ízlelés, szaglás fejlesztése. 

• FIGYELEM, EMLÉKEZET fejlesztése: Figyelem tartósságának, terjedelmének 
fejlesztése. A gondolkodás fejlesztését szolgáló didaktikai játékok. 

• ANALIZÁLÓ-SZINTETIZÁLÓ képesség. 
• LOGIKAI MŰVELETEK játékos formái. 
• IDŐFOGALOM fejlesztése. 

• BESZÉDMEGÉRTÉST fejlesztő játékok. Beszédfejlesztő didaktikai játékok. 

• Játékos ARTIKULÁCIÓS gyakorlatok. 
• SZÓKINCS fejlesztés. 
• Kultúrtechnikák tanításával kapcsolatos didaktikai játékok. 
• SZÁMOLÁS-MÉRÉS és OLVASÁS-ÍRÁS körében használatos didaktikai játékok. 

 
Tevékenység 

• Tapintás-párosítások tapintással, lekötött szemmel ízlelése, majd 
megmutatása, melyik volt, amit értékeltek. 

• Zörgetéssel egyforma dobozokban lévő tárgyak hangjainak differenciálása. 
• Funkcionálisan összefüggő képek egyeztetése, hiányok pótlása. 

• Egy információt tartalmazó kérések végrehajtására utaló játékok játszása. 
• Kirakott tárgyakból egy adott tárgy kiválasztása /szókincsbővítés/. 
• Játékos színegyeztetések, párosítások, válogatások, játékos összehasonlítások. 
• Ritmikus sorok alkotása 2 elemből. 
• Különböző vonalak, minták kilépegetése, kirakása játékokkal. 
• Játékos instrukciók követése analógiás sorok kirakása – több dologból több 

egyforma kiválasztása, kép-tárgy egyeztetése, szín, forma egyeztetése.  

 
Kommunikáci
ó logopédiai 
gyakorlatok, 
szókincsbőví-
tés, 
 
Olvasás, írás: 
finommotorik
a fejlesztése, 
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Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Különböző játékok során használt tárgyak, ízek, szagok megnevezése 
beszéddel vagy bármely AAK-s eszközzel. 
Környezetünkben lévő hangok körül néhány azonosítása. 
Alapvető formák megnevezése. 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Képes bekapcsolódni és a szabályokat követni a didaktikai játékokban. 
 

 
 
Évfolyam: 1. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

5. Szabályjáték Órakeret:  

Előzetes tudás Mozgásos játékban együttműködik egy társával. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Egyszerű szabályok felismerése, megértése és betartása. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Bekapcsolódni az egyszerűbb szabályjátékokba és együttműködni társaival. 
• 1-2 körjátékot, párválasztót ismerjen. 
• Betartani a szabályt egyszerűbb értelemfejlesztő szabályjátékokban. 
• 5-10 percig elmélyülten foglalkozni játékkal. 

Ismeretek 

• Mozgásos szabályjáték. 
• Értelemfejlesztő szabályjátékok. 

Tevékenység 

• Gyakorló és szerepjátékok játszása, amelyekben a műveletek mozzanatai 
megadott sorrendben követik egymást. 

• Páros játékok játszása felnőttel. 

• Egyszerűbb csoportos mozdulatjátékok – körjátékok, párválasztók játszása. 
• Érzékelést fejlesztő játékok játszása.  
• Megfigyelést fejlesztő játékok játszása, pl.: Mi változott meg? – játék két 

tárggyal. 

• Figyelmet fejlesztő szabályjátékok két tárggyal - a figyelem tartósságának, 
terjedelmének növelése különböző játékok játszásával. 

 
Mozgásnevel
és  
 
Ének, zene: 
ritmusköveté
s, 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

sor, kör, vonal, pár, vonal, labda 
 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Képes bekapcsolódni a páros, illetve csoportos mozgásos játékba, követni a 
szabályokat. 
 

 
Évfolyam: 1. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

6. Spontán játék Órakeret:  
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Előzetes tudás Játékeszközök használatát ismerni. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Társa játékát nem zavarva játszik mellette. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Tudjon segítséggel választani a felkínált játéklehetőségek közül, játsszon 
adekvátan a játéktárgyakkal. 

 
Ismeretek 

• Spontán játék szabadon választott játéktárgyakkal és szabadon választott 
társakkal, segítségnyújtás mellett. 

 
Tevékenység 

• Szabad játék bármilyen önállóan választott játéktárggyal.  
• A felkínált lehetőségek (a már megismert játéktárgyak szabadpolcos 

elhelyezésével) közül válasszon segítséggel. 

 
Mozgásnevel
és dobások, 
labdás 
gyakorlatok, 
kéziszer 
gyakorlatok, 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Elérhető játéktárgyak nevei. 
 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Képes segítséggel választani a felkínált játéklehetőségek közül, adekvátan 
játszani a játéktárgyakkal. 
 

 
 
Évfolyam: 1. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

7. Szabadban játszható játékok Órakeret:  

Előzetes tudás Ismeri az iskola udvarának környezetét és határait. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Kipróbálja a szabadtéri játékokat. 

 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Elfoglalni magát a szabadban, játékot találni magának. 
• Figyelni játék közben társaira. 
• Futó és fogójátékokba bekapcsolódni 

 
Ismeretek 

• Játék a szabadtéri foglalkozási eszközökkel. 
• Minden említett játékforma, ami a szabadban is játszható. 

 

 
Mozgásnevel
és téri 
tájékozódás, 
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Tevékenység 

• Hintázás, mászókázás, csúszdázás segítséggel. 

• Homokozóban építkezés, egyszerűbb, nagyobb formák megtöltése, kiborítása.  
• Homokozóban „főzés”, illetve építkezés – forma megtöltése, kiborítása. 
• Vár, gödör építése. 
• Kavicsok rakosgatása. 
• Segítség mellett futó, és fogójátékok játszása. 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

hinta, mászóka, homok, „torta”, „süti”, „vár”, kő, sár, gödör, csúszda, fogó, 
futás 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Képes társai mellett balesetmentesen játszani.  
Képes a játékeszközöket a gyakorló játékok szintjén adekvátan használni. 
 

 
 
Évfolyam: 2. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

1. Gyakorló játék Órakeret:  

Előzetes tudás Néhány játékeszköz (pl. kocka, gyöngy) használata, tevékenykedés velük 
felnőtt segítségével. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Játéktárgyak használata során a tárgyak és környezete jobb megismerése. 
Adekvát játéktevékenység kialakítása.  

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Felismerni a különböző tárgyak hangját, majd a hangot adó tárgyat 
megmutatni. 

• Bekapcsolódni a játékos utánzó gyakorlatokba. 
• Együttműködés, odafigyelés különböző járások közben a társakra. 
• Kapcsolódjon be kéz- és ujj játékokba. 
• A labdát gurítgatni, eldobni. 
• A földön kúszó-mászó gyakorlatokat végezni, alacsonyabb lejtőn fel – 

lemászni. 

• Játszani rövidebb ideig elmélyülten kockákkal, Montessori- eszközökkel. 
• Nagyobb gyöngyöt felfűzni bőrszalagra, damilra (hüvelyk- és mutatóujj 

együttes mozgásának differenciáltsága). 
• Felismerni különböző tárgyak hangját bekötött szemmel, majd megmutatni, 

illetve megnevezni azokat beszéddel vagy bármely AAK-s eszközzel 
 

Ismeretek 
• Hallásfejlesztés, hang és beszéd játékos gyakorlása: hangforrások 

megfigyelése. 

• Beszédfejlesztés, artikulációs gyakorlatok. 

 
Kommunikáci
ó 
 
Mozgásfej-
lesztés 
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• Fújások 

• Játékos utánzási gyakorlatok, énekes, játékos mondókák utánzó mozgással. 
• Kéz és ujj játékok. 
• Húzások, tolások, labdagyakorlatok. 
• Kúszás, mászás, ugrálás, feltérdelés, felülés. 
• Forgások, forgatások, egyensúly gyakorlatok. 
• Páros lábon ugrálás játék közben. 

• Fogások – látás- fogás koordináció kialakítása. 
 
Tevékenység 

• Önálló ismerkedés játéktárgyakkal   
• Ajak, arc, nyelv játékok.  
• Hangfelismerés, hallásfejlesztés kockákkal, csörgőkkel, haranggal a gyerek kelt 

hangot. 

• Játéktárgyak (autó, talicska) húzogatása, tologatása, célirányos tologatása 
• Szappanbuborék fújása 
• Labda, babzsák gurítása, eldobása majd elkapása 

• Hangok gyakorlása (állathangok, harang), utánzása, játékokkal való 
ismerkedéskor (autó hangjának utánzása tologatás közben). 

• Hintáztatás, integetés, kéz- és ujjgyakorlatok (mondókákkal kísérve).  
• Húzogatások, tologatások gördeszkán. 
• Tárgyak rakosgatása. Kockák egymásra rakása. 
• Gyöngyfűzés szabadon, egyre kisebb méretű gyönggyel. 
• Dobozok, vödrök megtöltése és kiürítése 
• Homokozás, homok töltése egyik dobozból, vödörből a másikba, kavicsok 

rakosgatása. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Tevékenységek, tárgyak megnevezése beszéddel vagy bármely AAK-s 
eszközzel 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Képes vizuális támogatással együttműködni felnőttel, társaival, néhány 
játékeszközt adekvátan használni. 

 
 
Évfolyam: 2. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

2. Konstrukciós játék, manipulációs gyakorlójáték. Órakeret:  

Előzetes tudás Vizuális segítséget ért. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Különböző kézmozdulatok (húzó, dugó, csavaró, toló) tudatos alkalmazása 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Vizuális segítséggel fakockákkal építeni függőleges és vízszintes irányban. 
• Összeilleszthető síkidomokból kisebb alakzatokat készíteni, 3-4 elemet 

 
Olvasás, írás: 
fimommotori
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használva. 

• Golyók, pálcikák használata. 

• 3-4 játékeszközt megismerni, rendeltetéseinek megfelelően használni. 
• Saját elgondolásokat megvalósítani, a véletlenszerűen épített konstrukciókat 

utólag beazonosít. 
 
Ismeretek 

• Építőkockából egyszerű konstrukció készítése. 
• Összeilleszthető síkidomok használata. 
• Golyók, pálcák használata. 
• Játékszerszámok használata. 
• Előre gyártott elemekből konstruálás (a rendelkezésre álló építőjáték, pl.: 

Lego, Duplo). 
 
Tevékenység 

• Fakocka rakosgatása, építkezés vízszintes és függőleges irányban, – egyenes 
vonal végigrakása kockával a szőnyegen. 

• Összeilleszthető síkidomokból térbeli konstrukció építése 2-3 elem 
felhasználásával. 

• Kisebb térszerkezet építése golyókból, pálcikákból. 

• Játékszerszámok próbálgatása, pl.: kalapács, seprű, stb. 
• Spontán építés tetszés szerint, az építmény utólagos megnevezése beszéddel 

vagy bármely AAK-s eszközzel. 

• Egyszerűbb konstrukciók létrehozása (a rendelkezésre álló építőjáték pl.: 
Lego-ból, Duplo). 

 

ka szem-kéz 
koordináció, 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

ház, kalapács, seprű, torony, vár, híd, vonat, golyó, 
 
 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Képes különböző építőjátékokkal, konstrukciós játékok elemeivel 
elmélyülten elfoglalni magát, a kirakott formákat utánozni és önállóan 
alkotni, a megismert eszközöket adekvát módon használni. 
 

 
 
Évfolyam: 2. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

3. Szerepjáték Órakeret:  

Előzetes tudás Szerephez tartozó tevékenységek ismerete. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Részvétel a játékban. 

 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 
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Fejlesztési feladat 

• Szabadidőben a rendelkezésre álló eszközöket felhasználva eljátszani a 
környezetében zajló eseményeket  

• Elfoglalni magát a meglévő, illetve a készített bábokkal. 
 
Ismeretek 

• Természeti és társadalmi környezet hatásainak eljátszása. 
• Gyerekhez közel álló felnőttek munkája, tevékenységei, környezetben történő 

váratlan események eljátszása. 

• Spontán bábozás. 
• Mese-dramatizálása. 

 
Tevékenység 

• Napi tevékenységek eljátszása. 
• Szülők munkájának, illetve otthoni tevékenységének eljátszása. 
• Különböző szakmák eljátszása, pl.: eladó, fodrász, sofőr, postás. 

• Kirakott, illetve barkácsolt bábokkal bábozás. 
 

 
Kommunikáci
ó szókincsfej-
lesztés, 
 
Ének, zene: 
mozgásos 
énekek, 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

otthon, iskola, reggel, dél, este, reggeli, ebéd, vacsora, anya, apa, 2-3 
foglalkozás megnevezése beszéddel vagy bármely AAK-s eszközzel,  
kanál, pohár, fésű, autó, baba, telefon, szappan, törülköző, telefon, 2-3 
gyümölcs, illetve zöldség neve, tanult mesék szereplői 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Részvétel a játékban segítséggel. 

 
 
Évfolyam: 2. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

4. Didaktikus játék Órakeret:  

Előzetes tudás Tárgyak válogatása egy szempont szerint. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Funkcionális összefüggések észrevétele személyre szabott segítséggel. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Differenciálni 3 féle anyagot, hangot, ízt, szagot. 
• 3 formát egyeztetni, feltűnőbb azonosságokat és különbségeket észrevenni. 
• 2 részből álló képet szétszedni, később összerakni. 
• Sorba rendezni pár mondatos mese képeit. 
• Több információt tartalmazó kérést végrehajtani. 
• Kiválasztani több tárgyból, képből a megnevezettet. 

• Színeket egyeztetni. 
• 3 elemből ritmikus sort alkotni. 

 
Kommunikáci
ó logopédiai 
gyakorlatok, 
szókincsbőví-
tés, 
 
Olvasás, írás: 
finommotorik
a fejlesztése, 
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Ismeretek 

• A megismerő tevékenység fejlesztését szolgáló didaktikai játékok. 

• ÉRZÉKELÉST fejlesztő játékok: Tapintás fejlesztése. Hallási figyelem, 
diszkrimináció fejlesztése. Ízlelés, szaglás fejlesztése. 

• FIGYELEM, EMLÉKEZET fejlesztése: Figyelem tartósságának, terjedelmének 
fejlesztése. A gondolkodás fejlesztését szolgáló didaktikai játékok. 

• ANALIZÁLÓ-SZINTETIZÁLÓ képesség. 
• LOGIKAI MŰVELETEK játékos formái. 
• IDŐFOGALOM fejlesztése. 
• BESZÉDMEGÉRTÉST fejlesztő játékok. Beszédfejlesztő didaktikai játékok. 
• Játékos ARTIKULÁCIÓS gyakorlatok. 
• SZÓKINCS fejlesztés. 

• Kultúrtechnikák tanításával kapcsolatos didaktikai játékok. 

• SZÁMOLÁS-MÉRÉS és OLVASÁS-ÍRÁS körében használatos didaktikai játékok. 
 
Tevékenység 

• Tapintás-párosítások tapintással, lekötött szemmel ízlelése, szaglása, majd 
megmutatása, melyik volt, amit értékeltek. 

• Saját hang felismerése magnóról.  
• Funkcionálisan összefüggő képek egyeztetése, hiányok pótlása. 
• Rövid mesék képeinek sorba rendezése, lejátszása instrukciók alapján. 
• Egy információt tartalmazó kérések végrehajtására utaló játékok játszása. 

• Kirakott tárgyakból egy adott tárgy kiválasztása /szókincsbővítés/. 
• Játékos színegyeztetések, párosítások, válogatások, játékos összehasonlítások. 
• Ritmikus sorok alkotása 2 elemből. 

• Különböző vonalak, minták kilépegetése, kirakása játékokkal. 
• Játékos instrukciók követése analógiás sorok kirakása – több dologból több 

egyforma kiválasztása, kép-tárgy egyeztetése, szín, forma egyeztetése.  

• Mennyiségek játékos összehasonlítása, összemérése. 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Különböző játékok során használt tárgyak, ízek, szagok megnevezése 
beszéddel vagy bármely AAK-s eszközzel. 
Környezetünkben lévő hangok körül néhány megnevezése. 
Alapvető formák megnevezése. 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Részt vesz változatos didaktikus játékokban segítséggel vagy önállóan. 
 

 
 
Évfolyam: 2. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

5. Szabályjáték Órakeret:  

Előzetes tudás Elemi szabályjátékban részt vesz személyre szabott segítséggel. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Egyszerű társasjáték szabályainak megértése és betartása. 

 
 



240 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 
• Bekapcsolódni az egyszerűbb szabályjátékokba és együttműködni társaival. 

• 3-4 körjátékot, párválasztót ismerjen. 
• Betartani a szabályt egyszerűbb értelemfejlesztő szabályjátékokban. 
• 10-15 percig elmélyülten foglalkozni játékkal. 

 
Ismeretek 

• Mozgásos szabályjáték. 
• Értelemfejlesztő szabályjátékok. 

 
Tevékenység 

• Páros játékok játszása társsal. 
• Egyszerűbb csoportos mozdulatjátékok – körjátékok, párválasztók játszása. 

• Érzékelést fejlesztő játékok játszása.  
• Megfigyelést fejlesztő játékok játszása, pl.: Mi változott meg? – játék három 

tárggyal. 

• Figyelmet fejlesztő szabályjátékok három tárggyal - a figyelem tartósságának, 
terjedelmének növelése különböző játékok játszásával. 

 
Mozgásnevel
és, 
 
Ének, zene: 
ritmusköveté
s, 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

sor, kör, vonal, pár, vonal, labda 
 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Képes bekapcsolódni a páros, illetve csoportos mozgásos játékba, követni a 
szabályokat, társaira figyelni. 
 

 
 
Évfolyam: 2. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

6. Spontán játék Órakeret:  

Előzetes tudás Kirakott játékeszközök közül választ. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Egy társával játszik személyre szabott segítséggel. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Tudjon segítséggel választani a felkínált játéklehetőségek közül, játsszon 
adekvátan a játéktárgyakkal. 

 
Ismeretek 

• Spontán játék szabadon választott játéktárgyakkal és szabadon választott 
társakkal, segítségnyújtás mellett. 

 

 
Mozgásnevel
és dobások, 
labdás 
gyakorlatok, 
kéziszer 
gyakorlatok, 
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Tevékenység 

• Szabad játék bármilyen önállóan választott játéktárggyal és társsal.  

• A felkínált lehetőségek (a már megismert játéktárgyak szabadpolcos 
elhelyezésével) közül válasszon segítséggel. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Elérhető játéktárgyak nevei. 
 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Képes választani a felkínált játéklehetőségek közül, játszani egy társával. 
 

 
 
Évfolyam: 2. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

7. Szabadban játszható játékok Órakeret:  

Előzetes tudás Szabálykövetés segítséggel. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Eszközök rendeltetésszerű használata, testi épség megóvására törekvés. 

 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Elfoglalni magát a szabadban, játékot találni magának. 
• Figyelni játék közben társaira.  

• Futó és fogójátékokba bekapcsolódni 
 
Ismeretek 

• Játék a szabadtéri foglalkozási eszközökkel. 
• Minden említett játékforma, ami a szabadban is játszható. 

 
Tevékenység 

• Hintázás, mászókázás, csúszdázás. 
• Homokozóban építkezés, „főzés”különböző méretű formákkal  
• Vár, gödör építése. 
• Kavicsok rakosgatása. 

• Segítség mellett futó, és fogójátékok játszása. 

 
Mozgásnevel
és téri 
tájékozódás, 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

hinta, mászóka, homok, „torta”, „süti”, „vár”, kő, sár, gödör, csúszda, fogó, 
futás 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Képes társaival balesetmentesen játszani.  
Képes az udvari játékeszközöket (csúszda, hinta) adekvátan használni. 
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3.- 4. évfolyam 
 
 
A Játékra nevelés tantárgy az erkölcsi nevelésben kiemelt szerepet játszik a közösségi 
játékokban megjelenő egymásra figyelés és önfegyelem viselkedési formáinak 
megalapozásával, a játékeszközök elosztásának gyakorlásával, a tevékenység idejének 
megismerésével, az együttjátszás képességének kialakításával, a játék menetében a 
türelem gyakorlásával, a siker és a kudarc feldolgozási képességének fejlesztésével. 
Emellett fontos a gyermek személyiségének kibontakoztatása alkalmazkodó-képességének 
fejlesztésével, pozitív érzelmi légkörű, játékos, változatos helyzetekben. 
A nemzeti azonosságtudat, hazafias nevelés területének fejlesztésében kiemelkedően fontos 
a közvetlen társadalmi és természeti környezet ismerete, az azokkal való harmonikus 
kapcsolat. Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók elsősorban saját, közvetlen 
élményeiken keresztül, esetleg speciális érdeklődési körüknek megfelelően ismerhetik meg 
nemzeti kultúránk, a népi gyermekjátékok, népmesék, és közmondások értékeit. Ezen a 
területen rendkívül nagy egyéni különbségekre számíthatunk. 
Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése során hangsúlyos szerepet kap a saját 
személyiség, a külső és belső tulajdonságok megismertetése, a saját viselkedés 
kontrolljának, a kooperációnak, szociális normáknak direkt tanítása, mivel azok intuitív 
megértésére, spontán elsajátítására korlátozottan számíthatunk. A sikerélményeket biztosító, 
a gyermek érdeklődését és motivációját fenntartó oktatási környezet kialakítása 
kulcsszerepet játszik a reális önértékelés és pozitív énkép kialakításában Az önismeret és a 
társas kultúra az alkalmazkodóképesség fejlesztésével, a közösségi játékban kulturált, 
kontrollált magatartás kialakításával, a játéktárgyak megosztási képességének 
fejlesztésével, mások igényeinek figyelésére ösztönzéssel és az érzelmi megnyilvánulások 
felismerésével és megértésével fejlődik. 
A testi és lelki egészségre nevelés területén a tantárgynak fontos szerepe van az érzelmi 
biztonság megteremtése, a pozitív, reális énkép és önértékelés támogatása, a fejlődési 
zavarral gyakran együtt járó szorongás megelőzése, oldása területén. Ezt a mozgásos 
játékok közben a finommotorika, ügyesség, gyorsaság, kitartás fejlesztésével és a 
játéktevékenység feszültségoldó hatásának felhasználásával a lelki egészség ápolásával 
érheti el. A viselkedésproblémák megelőzése és hatékony kezelése hozzájárul a testi-lelki 
egészség megőrzéséhez és kiküszöbölheti a gyógyszeres kezelést. 
Az anyanyelvi kommunikációt a tantárgy az egyszerű közlések, kérdések, utasítások 
megértésének, adekvát válaszok adásának fejlesztésével, mesék, versek, mondókák, 
közmondások értelmezésével és a képességeknek megfelelő nyelvi játékok 
megismertetésével támogatja. A cél eléréséhez szükség lehet alternatív kommunikációs 
eszközrendszerek alkalmazására. 
A matematikai kompetenciaterület a szabályok megismerésével, betartásával, logikai 
sorrendek és következtetések levonásával, a kognitív képességek, figyelem, emlékezet, 
érzékelés, észlelés, gondolkodás fejlesztésével, a térbeli viszonyok, a téri orientáció 
felismerésével, gyakorlásával valósul meg. Különös hangsúlyt kap az oktatás szemléletes és 
konkrét jellege, a cselekvéses tanulás alkalmazása. 
A szociális és állampolgári kompetencia fejlesztését a közösség szabályainak megismerése 
és elfogadása, a tevékenységekbe történő bekapcsolódás, együttműködés, feladatvállalás, a 
várakozás megtapasztalása, a kialakult sorrend elfogadása szolgálja. Elsősorban a tények 
ismeretek együttélési szabályok elsajátítása kap prioritást. 
A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia a tevékenységekbe közreműködő 
társak bevonásával, az önálló és közös tervezés gyakorlásával, a szerepek és feladatok 
elosztásával és elvállalásával fejlődik. Az ezekhez szükséges képességek (tervezés, 
szervezés, irányítás, hatékony kommunikáció, csapatmunka, kreativitás) többsége az 
autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók esetében sérült illetve hiányozhat.   
Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség az alkotás örömének megélése, 
különböző anyagokból tárgyak, alakzatok létrehozása, a fantázia bevonásával szerepek 
eljátszása, helyzetek dramatizálása, mesék, versek, mondókák hallgatása és előadása által 
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fejlődik, azonban az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók egyéni képességektől 
függően sajátítják el az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség ismereteit. 
 

 
Évfolyam: 3 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

3. Szerepjáték Órakeret:  

Előzetes tudás Tárgyak funkcionális használata. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Felszólításra egyszerű szerepjáték végrehajtása személyre szabott 
segítséggel. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 
 

• A környezetében zajló eseményeket játékában megjeleníteni. 
• Szimbolikus játék elemeinek megjelenítése szabad játék során.  

 
Ismeretek 

• Cselekedetek eljátszása. 
• Személyes ünnepek, fontos események azonosítása. 

 
Tevékenység 

• Napszakhoz kapcsolódó tevékenységek eljátszása, időbeliség 
figyelembevételével. 

• Baba elfogadása a játékok között. 
 

 
Kommunikáci
ó  
 
Ének, zene 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

reggel-reggeli, dél-ebéd, este-vacsora, testrészek, 
néhány konyhai, illetve fürdőszobai eszköz neve, néhány élelmiszer, 
gyümölcs, zöldség neve 
 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Legyen képes egyszerű szerep felvételére egyénre szabott segítséggel. 
 

 
 
Évfolyam: 3. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

4. Didaktikus játék Órakeret:  

Előzetes tudás Tárgyak válogatása 2 szempont szerint. 
 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Logikai és funkcionális összefüggések észrevétele. 
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Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Differenciálni 4-5 féle hangot.  
• Megnevezni az alapszíneket beszéddel vagy bármely más AAK-s eszközzel. 
• Ismerni a fej részeit, érzékszerveit.  

• Felismerni a napszakokat képek alapján. 
• 4-5 képből álló eseménysor képeit sorba rakni.  
• 2-3 elemből ritmikus sorokat alkotni (betűkből, számjegyekből is). 
• Ismerni a sok-kevés, kicsi-nagy fogalmat. 
• A tanult formákat megnevezni beszéddel vagy bármely más AAK-s eszközzel. 
• Magánhangzókat, számjegyeket egyeztetni.  

• Szabályokat követni a didaktikai játékok során. 
• Tárgyakat válogatni több szempont szerint tanár segítségével. 
• 3-4 darabra vágott képet összeilleszteni tanár segítségével. 
• Zenét hallgatni irányítással. 
• Képet egyeztetni képpel önállóan. 
• Képes dominóval segítséggel játszani. 
• Puzzle-t kirakni segítséggel 

• Memória játék képeinek párját segítséggel megtalálni. 
• Játék végén segítséggel elpakolni. 

 
Ismeretek 

• FIGYELEM, EMLÉKEZET, ÉRZÉKELÉS: hallási figyelem, hallási diszkrimináció 
fejlesztése, ízlelés, szaglás fejlesztése. 

• ANALIZÁLÓ-SZINTETIZÁLÓ képesség fejlesztése. 
• LOGIKAI MŰVELETEK játékos formái. 
• IDŐFOGALOM, időbeli tájékozódás fejlesztése. 
• BESZÉDFEJLESZTŐ DIDAKTIKAI JÁTÉKOK, ARTIKULÁCIÓS gyakorlatok. 

• BESZÉDMEGÉRTÉST fejlesztő játékok, SZÓKINCS bővítés. 
• Kultúrtechnikák tanításával kapcsolatos didaktikai játékok. 
• SZÁMOLÁS-MÉRÉS és OLVASÁS-ÍRÁS során alkalmazott didaktikai játékok. 
• ÉSZLELÉSI KÉSZSÉGEK : egyeztetés, szelektálás, sorrendbe rakás fejlesztése. 

 
Tevékenység 

• „Zsákbamacska” játék játszása, a kitapintott tárgy utólagos megnevezése 
beszéddel vagy bármely más AAK-s eszközzel. 

• Magas-mély differenciálása, halk-hangos differenciálása különböző játékok 
során. 

• Tárgyak megfigyelése (kirakott tárgyak figyelése, majd letakarás után a 
megfigyelt tárgyak felsorolása beszéddel vagy bármely más AAK-s eszközzel. 

• Mi hiányzik? képkiegészítés– arcon érzékszervek, házon ablak. 
• 4-5 képből álló eseménysor sorba rendezése, pl.: virág növekedése. 

• 3 információt tartalmazó artikulációs gyakorlatok játszása, pl.: különböző 
arckifejezések utánzása – sírás, nevetés, stb. 

• Analógiás sorok kirakása – több tárgyból, illetve képből több hasonló 

 
Olvasás, írás  
 
Matematika 
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kiválasztása.  

• Azonos fogalom, eltérő ábra egyeztetése.  

• Logikailag, funkcionálisan összefüggő képek egyeztetése. 
• Különböző szín, forma, magánhangzó, számjegyegyeztetések, magánhangzók, 

számjegyek válogatása, játékkal kirakása, kilépése. 

• Válogatások szín, forma vagy méret szerint. 
• Utánzások: mozgássorok, formákból álló sorok, színsorok, események sorai 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

testrészek, napszakok, számjegyek, betűk, színek 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Képes szabályokat elfogadni, követni a tárgyakkal folytatott tevékenység 
közben. 
Képes figyelni az akusztikus, vizuális, kinesztetikus ingerekre, a téri 
orientációs képesség alakulására, a sorrendiség alapjaira. 

 
 
Évfolyam: 3. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

5. Szabályjáték Órakeret:  

Előzetes tudás Elemi szabályjátékok játszása személyre szabott segítséggel. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Mozgásos szabályjátékok játszása szempontok betartásával. 
Egyszerű társasjáték szabályainak betartása személyre szabott 
segítséggel. 

 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Bekapcsolódni, aktívan részt venni a mozgásos szabályjátékokban. 

• A szabályokat követni, társaira figyelni. 
• A vereséget elfogadni, elviselni. 

• 15-20 percig képes legyen odafigyelni egy-egy szabályjáték menetére. 
• Segítséggel türelmesen kivárni, amíg soron következik. 

 
Ismeretek 

• Mozgásos szabályjátékok. 

• Egyszerű társasjátékok. 
 
Tevékenység 

• Csoportos mozdulatjátékok játszása, részvétel különböző körjátékokban, 
párválasztókban. 

• Labdajátékok játszása – célba dobások: gurítás, dobás, egymásnak. 
• Csoportos ügyességi játékok (kötélhúzás, kosárba dobás, futójátékok). 

• Könnyebb versenyjátékok játszása – egyéni, illetve csoportos versengésekben 
való részvétel. 

• Érzékelést fejlesztő játékok játszása. 

 
Mozgásnevel
és  
 
Ének, zene 
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• Megfigyelést fejlesztő játékok játszása (Mi változott meg? 4-5 tárggyal). 

• Figyelmet fejlesztő játékok.  
• Szelektív figyelmi funkciók fejlesztése (méret- és formaérzékelő játékok 

játszása bekötött szemmel). 

• Értelemfejlesztő játékok játszása tanárral. 
• Egyszerű, egy szempontú társasjátékok játszása tanárral. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

pár, sor, kör, vonal, labda, dobás, gurítás, futás, 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Képes mozgásos szabályjátékokat együtt játszani társaival a szabályok 
szempontok szerinti betartásával.  
 
Képes tanárával egyszerű társasjátékokat játszani a szabályok szempontok 
szerinti betartásával. 

 
 
Évfolyam: 3. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

6. Spontán játék Órakeret:  

Előzetes tudás Érdeklődés játéktárgyak iránt. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Választás a felkínált játéktárgyak közül szabadidőben személyre szabott 
segítséggel. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Segítséggel a felkínált játéklehetőségek közül választani. 
•  Segítséggel adekvátan játszani a választott játékokkal. 

  
Ismeretek 

• Spontán játék szabadon választott játékokkal és szabadon választott társakkal, 
segítségnyújtás mellett. 

 
Tevékenység 

• Szabad játék bármilyen önállóan választott játéktárggyal és társsal.  
• A felkínált lehetőségek közül válasszon segítséggel részben a már megismert 

játéktárgyak szabadpolcos elhelyezésével részben választótábláról. 
 

 
Kommunikáci
ó  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Elérhető és választható játéktárgyak nevei.  
 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Képes fogni, emelni, letenni, összeilleszteni, dobni, gurítani, nyitni, csukni, 
játékon keresztül az anyagok, tárgyak alapvető tulajdonságaival 
ismerkedni. 
Képes önállóan választani a felkínált játéktárgyak közül. 
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Évfolyam: 3. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

7. Szabadban játszható játékok Órakeret:  

Előzetes tudás Szabadtéri játékok rendeltetésszerű használata. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Türelmes várakozás a játékeszköz használatára személyre szabott 
segítséggel. 

 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Tartsa be a balesetvédelmi szabályokat játék közben. 
• Várakozás idejének növelése fokozatosan, időjelzéssel 

 
 
Ismeretek 

• Játék játszótéri eszközökön.  

• Játék a szabadba helyezett játékokon. (asztalitenisz, tollaslabda, ugróasztal) 
• Minden említett játékforma, ami a szabadban is játszható. 
• Játék a természet kínálta játékokkal. 

• Télen: hógolyózás, szánkózás, hóember-építés. 
 
Tevékenység 

• Hintázás, csúszdázás, mászókázás, libikókázás, rollerezés, tricikli használata. 
• Homokozóban építkezés, formatöltés-kiöntés, vár, gödör, alagút építése.  

• Fára mászás. Aszfaltra rajzolás. Ugróiskola. 
• Ugrálókötél, hullahop - karika használata. 
• Kavicsokkal sorkirakás, válogatás. 
• Futó- és fogójátékok játszása. 

• Hunyó játékok játszása. 
• Hógolyózás szánkózás segítséggel. 
• Asztalitenisz, tollaslabda, foci, ugróasztal használata. 

 

 
Ábrázolás, 
alakítás 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Hinta, mászóka, homok, víz, sár, vár, gödör, alagút, fa, ág, kavics, kő, fogó, 
futás 
hó, hógolyó, hóember, szánkó, 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Képes betartani a balesetvédelmi szabályokat játék közben. 
Képes várni egy játékszer használatára. 

 
 
Évfolyam: 4. 
 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

3. Szerepjáték Órakeret:  

Előzetes tudás Szimbolikus folyamatok megértése.  
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Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Spontán és/vagy szerepjáték szimbolikusan használt tárgyakkal személyre 
szabott segítséggel. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 
 

• Játékállatokkal/babákkal elfoglalni magát szimbolikus cselekedetek 
végrehajtásával. 

• Elfogadni rövid dramatikus játék elemeket, érdeklődési körébe tartozó 
szerepet kérésre eljátszani személyre szabott segítséggel. 

 
Ismeretek 

• Családtagjai cselekedetei, munkájuk. 
• Felnőttek tevékenységei, váratlan események azonosítása. 
• Bábozás, dramatizálás befogadása, rövid utánzása. 

 
Tevékenység 

• Családi kapcsolatok megfigyelése (anya, apa, nagypapa, nagymama, testvér). 

• Különböző munkák eljátszása (mosogatás, seprés). 
• Különböző foglalkozások eljátszása (boltos, fodrász, orvos).  
• Többször hallott és látott rövid mese eljátszása tanárral. 

 
Kommunikáci
ó  
 
Ének, zene 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

személyes és közös ünnepek nevei 
tanult mesék új fogalmainak értelmezése 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Kérésre és/vagy spontán tudjon felvenni szerepeket, melyekhez 
szimbolikusan tud tárgyakat felhasználni személyre szabott segítséggel. 
 

 
 
Évfolyam: 4. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

4. Didaktikus játék Órakeret:  

Előzetes tudás Kép egyeztetése képpel személyre szabott segítséggel. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Logikai és funkcionális összefüggések használata didaktikus játékok során. 

 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Differenciálni 6-8 féle hangot.  
• Megnevezni az alapszíneket beszéddel vagy bármely más AAK-s eszközzel. 
• Ismerni testrészeit, érzékszerveit.  

• Felismerni és megnevezni beszéddel vagy más AAK-s eszközzel a napszakokat 
képek alapján. 

 
Olvasás, írás  
 
Matematika 
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• 6-8 képből álló eseménysor képeit sorba rakni.  

• 3 elemből ritmikus sorokat alkotni (betűkből, számjegyekből is). 
• Ismerni a sok-kevés, kicsi-nagy fogalmakat és használni ezeket. 
• A tanult formákat megnevezni beszéddel vagy bármely más AAK-s eszközzel. 
• Magánhangzókat, számjegyeket egyeztetni, kilépni, végigrakni.  
• Szabályokat követni a didaktikai játékok során. 
• Tárgyakat válogatni több szempont szerint önállóan. 

• 3-4 darabra vágott képet összeilleszteni önállóan. 
• Zenét hallgatni önállóan. 
• Képet egyeztetni képpel önállóan. 
• Képes dominóval önállóan játszani. 
• Puzzle-t kirakni önállóan. 
• Memória játék képeinek párját önállóan megtalálni. 

• Játék végén önállóan elpakolni. 
 
Ismeretek. 

• FIGYELEM, EMLÉKEZET, ÉRZÉKELÉS: hallási figyelem, hallási diszkrimináció 
fejlesztése, ízlelés, szaglás fejlesztése. 

• ANALIZÁLÓ-SZINTETIZÁLÓ képesség fejlesztése. 
• LOGIKAI MŰVELETEK játékos formái. 
• IDŐFOGALOM, időbeli tájékozódás fejlesztése. 
• BESZÉDFEJLESZTŐ DIDAKTIKAI JÁTÉKOK, ARTIKULÁCIÓS gyakorlatok. 
• BESZÉDMEGÉRTÉST fejlesztő játékok, SZÓKINCS bővítés. 
• Kultúrtechnikák tanításával kapcsolatos didaktikai játékok. 

• SZÁMOLÁS-MÉRÉS és OLVASÁS-ÍRÁS során alkalmazott didaktikai játékok. 

• ÉSZLELÉSI KÉSZSÉGEK : egyeztetés, szelektálás, sorrendbe rakás fejlesztése. 
 
Tevékenység 

• „Zsákbamacska” játék játszása, a kitapintott tárgy utólagos megnevezése 
beszéddel vagy bármely más AAK-s eszközzel. 

• Magas-mély differenciálása, halk-hangos differenciálása különböző játékok 
során. 

• Tárgyak megfigyelése (kirakott tárgyak figyelése, majd letakarás után a 
megfigyelt tárgyak felsorolása beszéddel vagy bármely más AAK-s eszközzel. 

• Mi hiányzik? képkiegészítés– arcon és testen érzékszervek, házon ablak. 
• 5-6 képből álló eseménysor sorba rendezése, pl.: virág növekedése. 
• 3 információt tartalmazó artikulációs gyakorlatok játszása, pl.: különböző 

arckifejezések utánzása – sírás, nevetés, stb. 
• Analógiás sorok kirakása – több tárgyból, illetve képből több hasonló 

kiválasztása.  
• Azonos fogalom, eltérő ábra egyeztetése.  

• Logikailag, funkcionálisan összefüggő képek egyeztetése. 
• Különböző szín, forma, magánhangzó, számjegyegyeztetések, magánhangzók, 

számjegyek válogatása, játékkal kirakása, kilépése. 
Válogatások szín, forma vagy méret szerint. 
Utánzások: mozgássorok, formákból álló sorok, színsorok, események sorai 
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Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

testrészek, napszakok, számjegyek, betűk, színek 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Képes szabályokat elfogadni, követni és újakat alkotni a tárgyakkal 
folytatott tevékenység közben. 
Képes figyelni az akusztikus, vizuális, kinesztetikus ingerekre, a téri 
orientációs képesség alakulására, a sorrendiség alapjaira. 

 
 
Évfolyam: 4. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

5. Szabályjáték Órakeret:  

Előzetes tudás Egyszerű társasjáték tanárral, szabályainak betartása segítséggel. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Társasjátékok párban játszása, szabályainak betartása szempontok alapján. 

 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• A szabályokat követni, társaira figyelni. 
• A vereséget elfogadni, elviselni. 

• Értelemfejlesztő szabályjátékokban a szabályokat követni. 
• 20-30 percig képes legyen odafigyelni egy-egy szabályjáték menetére. 
• Türelmesen kivárni, amíg soron következik. 

 
Ismeretek 

• Értelemfejlesztő szabályjátékok. 
• Társasjátékok.  

 
Tevékenység 

• Versenyjátékok játszása – egyéni, illetve csoportos versengésekben való 
részvétel. 

• Érzékelést fejlesztő játékok játszása. 

• Megfigyelést fejlesztő játékok játszása (Mi változott meg? 6-8 tárggyal). 
• Figyelmet fejlesztő játékok.  
• Szelektív figyelmi funkciók fejlesztése (méret- és formaérzékelő játékok 

játszása bekötött szemmel). 

• Társasjátékok játszása közösen, illetve egyszerűbbeket párban 
(színegyeztetésen alapuló lépegetés). 

 
Mozgásnevel
és  
 
Ének, zene 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

pár, sor, kör, vonal, dobás, gurítás, futás, 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Képes szabályjátékokat együtt játszani társaival a szabályok szempontok 
szerinti betartásával.  
 
Képes párban társasjátékozni szempontok betartásával. 

 



251 
 

 
Évfolyam: 4. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

6. Spontán játék Órakeret:  

Előzetes tudás Adekvát játék tanári segítséggel, választott játékkal. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Adekvát Játék társsal az önállóan választott játékkal szabadidőben. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Önállóan választani a felkínált játéklehetőségek közül és adekvátan játszani a 
választott játékkal. 

  
Ismeretek 

• Spontán játék szabadon választott játékokkal és szabadon választott társakkal. 
  

Tevékenység 

• Szabad játék bármilyen önállóan választott játéktárggyal és társsal.  
• A felkínált lehetőségek közül válasszon segítséggel részben a már megismert 

játéktárgyak szabadpolcos elhelyezésével részben választótábláról. 
 

 
Kommunikáci
ó  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Elérhető és választható játéktárgyak nevei.  
 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Képes tárgyakat mással helyettesíteni. 
 
Képes önállóan kitalált, konstruktív játékokat játszani társsal növekvő 
időtartamban. 
 

 
 
 
Évfolyam: 4. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

7. Szabadban játszható játékok Órakeret:  

Előzetes tudás Balesetek elkerülése, megfelelő óvatosság. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Váltás képessége a szabadtéri játékeszközök között. 
Meghatározott ideig tartó adekvát játék a szabadtéri játékokkal. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 
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Fejlesztési feladat 

• Spontán/segített váltás a játékeszközök között, folyamatsor vagy időjelző 
használata szabadtéri játékok használata során. 

•  
Ismeretek 

• Játék játszótéri eszközökön.  
• Játék a szabadba helyezett játékokon. (asztalitenisz, tollaslabda, ugróasztal) 
• Minden említett játékforma, ami a szabadban is játszható. 
• Játék a természet kínálta játékokkal. 
• Télen: hógolyózás, szánkózás, hóember-építés. 

 
Tevékenység 

• Hintázás, csúszdázás, mászókázás, libikókázás, rollerezés, tricikli használata. 

• Homokozóban építkezés, formatöltés-kiöntés, vár, gödör, alagút építése.  
• Fára mászás. Aszfaltra rajzolás. Ugróiskola. 
• Ugrálókötél, hullahop- karika használata. 
• Kavicsokkal sorkirakás, válogatás. 
• Futó- és fogójátékok játszása. 
• Hunyó játékok játszása. 

• Hógolyózás szánkózás segítséggel. 
• Asztalitenisz, tollaslabda, foci, ugróasztal használata. 

 

 
Ábrázolás, 
alakítás 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Hinta, mászóka, homok, víz, sár, vár, gödör, alagút, fa, ág, kavics, kő, fogó, 
futás 
hó, hógolyó, hóember, szánkó, 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Képes váltani a szabadtéri játékszerek között. 
Képes meghatározott ideig adekvátan játszani szabadtéri játékszerekkel. 
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Társadalmi ismeretek 
 

 
5. évfolyam 

 
 
A tantárgy az erkölcsi nevelést iskolai közösség szabályaink megismertetésével, 
betartatásával, a segítőkészségre és az egymásra való odafigyelésre neveléssel segíti. 
Kialakítja a viselkedés önszabályozási igényét. 
Kiemelkedően fontos a közvetlen társadalmi és természeti környezet ismerete, az azokkal 
való harmonikus kapcsolat. 
Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók elsősorban saját, közvetlen élményeiken 
keresztül, esetleg speciális érdeklődési körüknek megfelelően ismerhetik meg nemzeti 
kultúránk értékeit az ünnepek legfontosabb történelmi szereplőit és az ünnepi 
szimbólumokat. 
A nemzeti azonosságtudat fejlődését, hazafias nevelést, a nemzeti jelképekről való tudást 
segíti a nemzeti ünnepekre való készülődés és az iskolai rendezvényeken való részvétel. 
Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók nevelésének-oktatásának alapvető célja, hogy 
olyan gondolkodási, szociális-kommunikációs készségeket alakítsunk ki, melyek lehetővé 
teszik az egyén részvételét szűkebb és tágabb társas környezetében. A részvétel módja és 
mértéke nagy egyéni eltéréseket mutat: a tanulók többsége jelentős támogatást igényel 
abban, hogy jogait gyakorolja, társadalmilag elfogadott viselkedésmódokat tanúsítson, 
alkalmazkodjon a társadalom írott és íratlan szabályaihoz. 
A tantárgy az állampolgárságra, demokráciára nevelésben a társas lét különböző szintjein 
(család, osztályközösség, iskolai közösség) a közösségi szabályok megismertetésével, 
tudatos követésével, a feladatok vállalásával vesz részt.  
A tantárgy tematikája segíti az alapvető, személyes adatok jelentőségének felismerését. 
Hangsúlyos szerepet kap a saját személyiség, a külső és belső tulajdonságok 
megismertetése,  
A saját viselkedés kontrolljának, a kooperációnak, szociális normáknak direkt tanítása, mivel 
azok intuitív megértésére, spontán elsajátítására korlátozottan számíthatunk.  
A közös vélemény kialakítását és a demokratikus döntések meghozatalára való törekvést az 
együttműködés tanításával alapozzuk meg. 
A tantárgy fontos szerepet tölt be a családi életre nevelésben a szűk család rokoni 
kapcsolatainak, a családban betöltött szerepeknek, az ahhoz kapcsolódó feladatoknak, és a 
család legfontosabb személyes adatainak megismertetésével. 
A másokért vállalt felelősséget és az önkéntességet a mások külső és belső 
tulajdonságainak megismerésével, a megértés, az elfogadás jelentőségének felismerésével 
és az egymás segítésére neveléssel támogatja. Az autizmus spektrum zavarral küzdő 
tanulók esetében is cél lehet az önkéntes feladatvállalás, egyéni mérlegelést követően. 
Az önkéntes feladatokban való részvétel segítheti együttműködési és problémamegoldó 
képességeik fejlődését, elősegítheti pozitív énképük alakulását, önbecsülésük növekedését. 
Fontos azonban figyelembe venni szociális naivitásukat, sebezhetőségüket, ezért a család 
és a pedagógusok egyénre szabott támogatásával, kísérésével vonhatók be önkéntes 
feladatokba. 
A pályaorientáció területén a tantárgy különösen fontos szerepet tölt be a reális önértékelés 
és a képességek korlátainak – úgy mint munkaviselkedés, szociális-kommunikációs 
fejlettség, együttműködés -  az egyéni célok – speciális érdeklődési körök, erősségek - 
lehetőségeinek felismertetésével. Az elérhető felnőttkori önállóság nagy egyéni eltéréseket 
mutat.  
Az anyanyelvi kommunikáció kompetencia területet a személyes adatok és a lakóhely 
legfontosabb ismereteinek elsajátítása, és az ezekkel kapcsolatos szókincs bővítése segíti. 
A szociális és állampolgári kompetencia fejlesztésében az önismeret,. a közvetlen szociális 
környezet, a társas viselkedés szabályainak  a személyes adatok használatának 
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megismerésével,  a legfontosabb közlekedési szokások és szabályok betartására 
ösztönzéssel vesz részt. 
Az önállóság és a feladatvállalások fejlesztése az egyéni képességek figyelembe vételével 
támogatja a kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia területet. 

 
 
Évfolyam: 5. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

1. Személyi adatok - Önismeret – Társas kapcsolatok Órakeret:  

Előzetes tudás Felismeri saját keresztnevét. 

Tantárgyi fejlesztési célok Legfontosabb személyes adatainak ismerete. Önmaga, családtagjai, és társai 
teljesebb megismerése. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsoló
dási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Ismerje saját teljes nevét, kereszt-és vezetéknevét, becenevét. 

• Ismerje otthona és az iskola címét. 

• Ismerje a tanárok, osztálytársak kereszt- és becenevét. 

• Ismerje szülei foglalkozását, munkahelyét. 

• Külső tulajdonságok felismerése, megnevezése személyre szabott segítséggel 

• Saját viselkedésére vonatkozó szabályok betartása, személyre szabott segítséggel 

• Viselkedésproblémáinak, érzelmeinek kezelése személyre szabott segítséggel 
 
Ismeretek 

• Személyes adatok.  

• Saját és társai külső tulajdonságai. 

• Szülők foglalkozása, munkahelye. 

• Önismeret. Énkép.  

• Viselkedés, különböző élethelyzetekben, iskolában tanórán, kötetlen foglalkozásokon. 
 
Tevékenység 

• Diákigazolvány, személyi igazolvány, lakcímkártya nézegetése, összevetése.  

• Saját lakcím, iskola címének felismerése, egyeztetése vizuális segítséggel. 

• Egyszerű űrlapok kitöltése személyre szabott segítséggel. 

• A szülők foglalkozására vonatkozó eszközök, képek megtekintése, ha van rá lehetőség 
tanulmányi séta keretében néhány munkahely felkeresése.  

• Külső tulajdonságok megnevezése társakon, képeken, személyre szabott segítséggel. 
Külső tulajdonságok csoportosítása. 

• Milyen vagyok én? Önjellemzés. (külső tulajdonságok) Én-könyv vezetése, nézegetése. 

• Viselkedés aktuális családi és iskolai eseményeken, személyre szabott segítséggel 
(szabálykönyv, szociális történet, viselkedéses szempontok) 

• Képek, könyvek, filmek, (filmrészletek) megtekintése.  

• Saját élményekről beszámoló, rajz készítése. Személyes napló vezetése. 

 
Ábrázolás
, alakítás 
 
Kommunik
áció 
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• Helyes és helytelen viselkedés differenciálása képekkel, beszélgetés a képekről. 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

vezetéknév, keresztnév, leánykori név, foglalkozás, munkahely, lakcím, 
személyi igazolvány, személyes adatok, külső tulajdonságok 
 

A fejlesztés várt 
eredményei 

Felismeri és/vagy elmondja teljes nevét. 
Az aktuális viselkedési nehézségek kezelése a tanult stratégiákkal, 
eszközökkel, személyre szabott segítséggel. 

 

 
Évfolyam: 5. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

2. Lakóhelyismeret – Közlekedésre nevelés Órakeret:  

Előzetes tudás A gyalogos közlekedés jellemzői 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Tájékozódás, a közvetlen környezet megfigyelése 

 
 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Lakóhelyének megnevezése. 

• Ismerni az irányokat (előre, hátra, jobbra, balra) 

• Ismerni a térkép jelzéseit (É, D K, Ny) 

• A falu és város közötti különbség ismerete.  

• Térképen megtalálni lakóhelyét. 

• A térkép színeit leolvasni. 

• Jelentősebb folyóink nevét (Duna, Tisza), tájegységét, ismerni. 

• Tájékozódni a földgömbön, megkeresni és megmutatni, Magyarországot.  

• Ismerni a közlekedés elemi szabályait. 
 
Ismeretek 

• A szűkebb lakóhely jellemzői. 

• Tágabb lakóhely: Városunk – Településünk - Országunk. 

• Tájékozódás a térképen. 

• Felszíni formák – színük a térképen. 

• Vizek, földalatti forrás, termálvíz. 

• Szomszédos országok. 

• A közlekedési szabályok átismétlése, kiegészítése. 

• Közlekedési eszközök- (szárazföldi, vízi, légi).  

• A tömegközlekedés feltételei (jegyváltás, kísérő dokumentum). 
 
Tevékenység 

• Képek nézegetése az aktuális témával kapcsolatban.  

• Összehasonlítás, képválogatás. 

• Saját település kisebb területeinek elnevezései, Budapest – főváros.  

 
Ábrázolás, alakítás: 
Kommunikáció 
Tájékozódás térben 
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• Falu – város – főváros jellemzői, ezek szortírozása. 

• Kép, térkép könyvek, albumok nézegetése.  

• Földgömb, térkép, képek használata. 

• Hegy, völgy, domb, síkság kialakítása terepasztalon. 

• A vizek jelölése a térképen. Föld feletti vizek: patak, folyó, tó.  

• Közlekedési szabályok, táblák, jelzések válogatása, csoportosítása (tiltó- és 
tájékoztató táblák). Megfigyelés, beszélgetés, rajzolás, színezés.  

• Tanulmányi séta. Szerepjáték, társasjáték használata. 

• A tanult szabályok biztos ismerete és gyakorlása.  

• Séta a bolthoz, postához, gyógyszertárhoz.  
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

közlekedés, zebra, gyalogos, átkelőhely, veszély, baleset, irányok, közlekedési 
eszközök, jármű, jegy, kerékpár, felszereltség, 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a  ciklus 
végén 

Képes a gyalogos közlekedés főbb szabályai szerint közlekedni 
Ismeri a járműveket, amikkel az iskolába jár. 

  
 
 
6. évfolyam 
 
 

A tantárgy az erkölcsi nevelés iskolai közösség szabályainak megismertetésével, 

betartatásával, a segítőkészségre és az egymásra való odafigyelésre neveléssel segíti. 

Kialakítja a viselkedés önszabályozási igényét. Kiemelkedően fontos a közvetlen társadalmi 

és természeti környezet ismerete, az azokkal való harmonikus kapcsolat. Az autizmus 

spektrum zavarral küzdő tanulók elsősorban saját, közvetlen élményeiken keresztül, esetleg 

speciális érdeklődési körüknek megfelelően ismerhetik meg nemzeti kultúránk értékeit az 

ünnepek legfontosabb történelmi szereplőit és az ünnepi szimbólumokat. 

A nemzeti azonosságtudat fejlődését, hazafias nevelést, a nemzeti jelképekről való tudást 

segíti a nemzeti ünnepekre való készülődés és az iskolai rendezvényeken való részvétel. Az 

autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók nevelésének-oktatásának alapvető célja, hogy 

olyan gondolkodási, szociális-kommunikációs készségeket alakítsunk ki, melyek lehetővé 

teszik az egyén részvételét szűkebb és tágabb társas környezetében. A részvétel módja és 

mértéke nagy egyéni eltéréseket mutat: a tanulók többsége jelentős támogatást igényel 

abban, hogy jogait gyakorolja, társadalmilag elfogadott viselkedésmódokat tanúsítson, 

alkalmazkodjon a társadalom írott és íratlan szabályaihoz. 

A tantárgy az állampolgárságra, demokráciára nevelésben a társas lét különböző szintjein 

(család, osztályközösség, iskolai közösség) a közösségi szabályok megismertetésével, 

tudatos követésével, a feladatok vállalásával vesz részt. A tantárgy tematikája segíti az 

alapvető, személyes adatok jelentőségének felismerését. Hangsúlyos szerepet kap a saját 
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személyiség, a külső és belső tulajdonságok megismertetése, a saját viselkedés 

kontrolljának, a kooperációnak, szociális normáknak direkt tanítása, mivel azok intuitív 

megértésére, spontán elsajátítására korlátozottan számíthatunk. A közös vélemény 

kialakítását és a demokratikus döntések meghozatalára való törekvést az együttműködés 

tanításával alapozzuk meg. 

A tantárgy fontos szerepet tölt be a családi életre nevelésben a szűk család rokoni 

kapcsolatainak, a családban betöltött szerepeknek, az ahhoz kapcsolódó feladatoknak, és a 

család legfontosabb személyes adatainak megismertetésével. 

A másokért vállalt felelősséget és az önkéntességet a mások külső és belső 

tulajdonságainak megismerésével, a megértés, az elfogadás jelentőségének felismerésével 

és az egymás segítésére neveléssel támogatja. Az autizmus spektrum zavarral küzdő 

tanulók esetében is cél lehet az önkéntes feladatvállalás, egyéni mérlegelést követően. 

 

Az önkéntes feladatokban való részvétel segítheti együttműködési és problémamegoldó 

képességeik fejlődését, elősegítheti pozitív énképük alakulását, önbecsülésük növekedését. 

Fontos azonban figyelembe venni szociális naivitásukat, sebezhetőségüket, ezért a család 

és a pedagógusok egyénre szabott támogatásával, kísérésével vonhatók be önkéntes 

feladatokba. 

A pályaorientáció területén a tantárgy különösen fontos szerepet tölt be a reális önértékelés 

és a képességek korlátainak – úgy, mint munkaviselkedés, szociális-kommunikációs 

fejlettség, együttműködés - az egyéni célok – speciális érdeklődési körök, erősségek - 

lehetőségeinek felismertetésével. Az elérhető felnőttkori önállóság nagy egyéni eltéréseket 

mutat.  

Az anyanyelvi kommunikáció kompetencia területet a személyes adatok és a lakóhely 

legfontosabb ismereteinek elsajátítása, és az ezekkel kapcsolatos szókincs bővítése segíti. 

A szociális és állampolgári kompetencia fejlesztésében, az önismeret, a közvetlen szociális 

környezet, a társas viselkedés szabályainak, a személyes adatok használatának 

megismerésével, a legfontosabb közlekedési szokások és szabályok betartására 

ösztönzéssel vesz részt.  

Az önállóság és a feladatvállalások fejlesztése az egyéni képességek figyelembe vételével 

támogatja a kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia területet. 

 
 
Évfolyam: 6. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

1. Személyi adatok - Önismeret – Társas kapcsolatok Órakeret:  

Előzetes tudás Felismeri és/vagy elmondja teljes nevét.   
Az aktuális viselkedési nehézségek kezelése a tanult stratégiákkal, 
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eszközökkel, személyre szabott segítséggel. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Személyes adatainak kibővítése. Önmaga, családtagjai, és társai teljesebb 
megismerése. Saját tulajdonságok megismerése. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat: 

• Személyes adatainak bővítése: lakcím, születési hely, idő, szülők neve, 
foglalkozása 

• Ismerje a tanárok, osztálytársak teljes nevét. 

• Ismerje saját családi viszonyait. 

• Ismerje feladatait a családban. 

• Ismerje feladatait az iskolában. 

• Külső tulajdonságokat felismerni és megnevezni. 

• Belső tulajdonságok jelentése, megismerése. 

• Iskolán kívüli szociális helyzetek viselkedési, udvariassági szabályainak tanítása 
különböző színtereken.(pl. uszodában, üzletekben, járműveken, könyvtárban) 

• A mindennapokban alkalmazható szociális rutinok tanulása, alkalmazása.  

• Viselkedésproblémáinak, érzelmeinek kezelése személyre szabott segítséggel 
 
Ismeretek 

• Személyes adatok. 

• Családi munkamegosztás. 

• Iskolai tevékenységek. 

• Szülők foglalkozása, munkahelye. 

• Önismeret. Énkép. Tulajdonságok. 

• Napszaknak, életkornak megfelelő köszönés. 

• Viselkedés, különböző élethelyzetekben. 
 
Tevékenység 

• Diákigazolvány, személyi igazolvány, lakcímkártya nézegetése, összevetése.  

• Egyszerű űrlapok kitöltése személyre szabott segítséggel. 

• Tulajdonságok megnevezése, csoportosítása, külső-belső tulajdonságok 
differenciálása.  

• Milyen vagyok én? Önjellemzés. (külső tulajdonságok) Én-könyv vezetése, 
nézegetése. 

• Cselekvéseket ábrázoló képek, képsorozatok nézegetése, belső tulajdonságok 
felismerése, megnevezése segítséggel. 

• Fényképek, Én-könyv nézegetése a családjáról.  

• A szülők foglalkozására vonatkozó eszközök, képek megtekintése, ha van rá 
lehetőség tanulmányi séta keretében néhány munkahely felkeresése.  

• Helyes és helytelen viselkedés differenciálása képekkel, beszélgetés a 
képekről. 

• Viselkedés aktuális családi és iskolai események során, autizmus specifikus 
segítségekkel (szabálykönyv, szociális történet, viselkedéses szempontok) 

• Képek, könyvek, filmek, (filmrészletek) megtekintése.  

• Beszámoló saját élményekről, napi tevékenységekről. Személyes napló 

 
Ábrázolás, 
alakítás 
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vezetése. 

• Megtörtént események újbóli eljátszása, személyre szabott segítséggel. 

• Elvárt helyes viselkedések eljátszása egyszerű szituációkban, személyre 
szabott segítséggel.  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

vezetéknév, keresztnév, teljes név, foglalkozás, munkahely, lakcím, 
személyi igazolvány, személyes adatok, lakcím, születési hely, idő, szülők 
neve, foglalkozása 
külső tulajdonságok, belső tulajdonságok, iskolai tevékenységek nevei. 

A fejlesztés várt 
eredményei 

Felismeri és/vagy elmondja teljes nevét.   
Felismeri és /vagy elmondja lakcímét. 
Képes személyre szabott segítséggel alkalmazni a tanult viselkedési és 
magatartási normákat, érintkezési formákat a mindennapi 
élethelyzetekben. 

 
 
Évfolyam: 6. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

2. Lakóhelyismeret – Közlekedésre nevelés Órakeret:  

Előzetes tudás A gyalogos közlekedés jellemzői, az utazással kapcsolatos szabályok. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Lakóhelyének ismerete, a tömegközlekedés használatának szabályai. 

 
 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Lakóhelyének megnevezése, leírása segítséggel 

• Ismerni az irányokat (előre, hátra, jobbra, balra) 

• A falu és város közötti különbség ismerete. Térképen megtalálni lakóhelyét. 

• A térkép színeit leolvasni. 

• Jelentősebb folyóink nevét, tájegységét, települését ismerni. 

• Tájékozódni a földgömbön, megkeresni és megmutatni, Magyarországot, és 
néhány szomszédos országot. 

• Ismerni a közlekedés elemi szabályait. 

• A tömegközlekedési eszközök és a mozgólépcső használatának szabályai.  

• Fel- és leszállás, kapaszkodás. 
 

Ismeretek 

• A szűkebb lakóhely jellemzői. 

• Tágabb lakóhely: Városunk – Településünk - Országunk. 

• Tájékozódás a térképen. 

• Felszíni formák – színük a térképen. 

• Vizek, földalatti forrás, termálvíz. 

• Szomszédos országok. 

• A közlekedési szabályok átismétlése, kiegészítése. 

• Közlekedési eszközök- (szárazföldi, vízi, légi).  

 
Ábrázolás, 
alakítás: 
formakitöltés
, színezés, 
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• A tömegközlekedés feltételei (jegyváltás, kísérő dokumentum). 
 
Tevékenység 

• Beszélgetés, képek nézegetése. Összehasonlítás, képválogatás. 

• Saját település kisebb területeinek elnevezései (városrész régi neve), 
Budapest – főváros. Falu – város – főváros jellemzői. 

• Kép, térkép könyvek, albumok nézegetése.  

• Földgömb, térkép, képek használata. 

• Hegy, völgy, domb, síkság kialakítása terepasztalon. 

• A vizek jelölése a térképen. Föld feletti vizek: patak, folyó, tó.  

• Más országok megnevezése, fővárosok, képek gyűjtése. 

• Közlekedési szabályok, táblák, jelzések válogatása, csoportosítása (tiltó- és 
tájékoztató táblák). Megfigyelés, beszélgetés, rajzolás, színezés.  

• Tanulmányi séta. Szerepjáték, társasjáték használata. 

• A szabályok biztos ismerete és gyakorlása.  

• Alternatív közlekedési lehetőségek. 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

közlekedés, zebra, gyalogos, átkelőhely, , irányok, közlekedési eszközök, 
jármű, jegy, felszereltség, 
 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Képes a gyalogos közlekedés főbb szabályai szerint közlekedni, segítséggel 
a tömegközlekedési járműveket használni. 
Ismeri az útvonalat és járműveket, amikkel az iskolába jár. 

 
 
7. évfolyam 
 
 

A tantárgy fontos szerepet tölt be az erkölcsi nevelésben a szűkebb társadalmi 

közösségből vett pozitív példák megismertetése által, a megfelelő önkontroll kialakulásának 

segítésével és a viselkedési szabályok gyakorlatban történő alkalmazásával. 

A nemzeti azonosságtudat, hazafias nevelés céljainak eléréséhez részt vesz a nemzeti 

ünnepeken. A tantárgy keretében megismeri a nemzeti jelképeket, hagyományokat, részt 

vesz nemzeti ünnepeken, megemlékezéseken. Fontos a közvetlen társadalmi és természeti 

környezet ismerete, az azokkal való harmonikus kapcsolat. Az autizmus spektrum zavarral 

küzdő tanulók elsősorban saját, közvetlen élményeiken keresztül, esetleg speciális 

érdeklődési körüknek megfelelően ismerhetik meg nemzeti kultúránk értékeit 

Az állampolgárságra, demokráciára nevelést erősíti a személyi adatok, okmányok 

fontosságának felismerése, adekvát használatuk elsajátítása, a szabálykövető magatartás 

fejlesztése. Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók nevelésének-oktatásának alapvető 

célja, hogy olyan gondolkodási, szociális-kommunikációs készségeket alakítsunk ki, melyek 

lehetővé teszik az egyén részvételét szűkebb és tágabb társas környezetében. A részvétel 

módja és mértéke nagy egyéni eltéréseket mutat: a tanulók többsége jelentűs támogatást 
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igényel abban, hogy jogait gyakorolja, társadalmilag elfogadott viselkedésmódokat 

tanúsítson, alkalmazkodjon a társadalom írott és íratlan szabályaihoz. 

A tantárgy az önismeret és társas kapcsolati kultúra fejlődését segíti a saját reális 

képességek minél teljesebb megismerésével, a lehetőségek és akadályok felmérési 

képességével, az együttműködő magatartás kialakításával közösségi tevékenységben. 

Fejleszti a segítségkérés és nyújtás szükségességének felismerését különböző 

szituációkban, az önérvényesítés eszközeinek felismerését, a társak jogainak, igényeinek 

tiszteletben tartását. Hangsúlyos szerepet kap a saját személyiség, a külső és belső 

tulajdonságok megismertetése, a saját viselkedés kontrolljának, a kooperációnak, szociális 

normáknak direkt tanítása, mivel azok intuitív megértésére, spontán elsajátítására 

korlátozottan számíthatunk. A sikerélményeket biztosító, a gyermek érdeklődését és 

motivációját fenntartó oktatási környezet kialakítása kulcsszerepet játszik a reális 

önértékelés és pozitív énkép kialakításában 

A családi életre nevelést támogatja a családban betöltött szerepek és a családi 

munkamegosztás, rokoni, baráti, közösségi kapcsolatok megismerése, a családi életben 

történő aktív részvétel támogatása. A család szerepe az autizmus spektrum zavarral küzdő 

tanuló esetében is kiemelkedő jelentőségű. Az iskola alapvető feladata, hogy segítse az 

érintett családokat az autizmus-specifikus célok kitűzésében és megfelelő nevelési stratégiák 

alkalmazásában, mivel a hagyományos módszerek többsége nem válik be az érintett 

gyermekek esetében. A nevelési-oktatási intézmény és a család szoros együttműködésével 

érhetők el és terjeszthetők ki az egyéni fejlesztési tervben megfogalmazott célok, különös 

tekintettel a szociális-kommunikációs készségek általánosítására, valamint a rugalmasabb 

viselkedés és gondolkodás fejlesztésére. 

A felelősségvállalást másokért a szűkebb és tágabb környezet érdekében történő 

tevékenységek iránti érdeklődés felkeltése, a vállalt feladatok elvégzésére nevelés segíti. Az 

önkéntes feladatokban való részvétel segítheti együttműködési és problémamegoldó 

képességeik fejlődését, elősegítheti pozitív énképük alakulását, önbecsülésük növekedését. 

Fontos azonban figyelembe venni szociális naivitásukat, sebezhetőségüket, ezért a család 

és a pedagógusok egyénre szabott támogatásával, kísérésével vonhatók be önkéntes 

feladatokba. 

A tantárgy részt vesz a pályaorientáció támogatásában a különböző szakmák 

tevékenységeinek, eszközeinek, fontosságának megismertetésével, az egyéni képességek 

és érdeklődés tükrében a szakmatanulás és más felnőtt tevékenységek iránti érdeklődés 

felkeltésével. Az egyén által elérhető legnagyobb fokú önállóság támogatása kiemelkedően 

fontos. Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók esetében az önállóság megalapozása 

már a fejlesztés kezdetétől jelen van, mivel számos alapfeltétele hiányozhat, többek között a 

rugalmasság, az együttműködés és a bizonytalanság tolerálásának és kezelésének 
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képessége. Az elérhető felnőttkori önállóság nagy egyéni eltéréseket mutat. A 

pályaorientáció során a munkaképességek mellett a szociális-kommunikációs fejlettséget és 

a munkaviselkedés színvonalát is figyelembe kell venni. Fontos, hogy a pályaorientáció 

során építsünk a tanuló speciális érdeklődési körére, erősségeire 

Az anyanyelvi kommunikáció kompetencia terület fejlesztését az aktív szókincs gazdagítása, 

a verbális társadalmi érintkezési formák gyakorlása, az információk befogadásának, 

értelmezésének segítése, az információszerzés és – adás megfelelő formáinak elsajátítása 

segíti. 

A szociális ás állampolgári kompetenciaterület a segítségnyújtást igénylő élethelyzetek 

felismertetésével és a hatékony segítségadás módjainak gyakorlásával fejlődik. 

A tantárgy a kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia fejlesztésében a feladatok 

önként vállalására és véghezvitelére ösztönzéssel és a tudatos döntéshozatalhoz szükséges 

képességek fejlesztésével vesz részt. 

A hatékony, önálló tanulást az ismeretek elsajátítására irányuló belső igény kialakítása és az 

önálló információ-szerzés gyakorlása támogatja. 

 

Évfolyam: 7. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

1. Személyi adatok - Önismeret – Társas kapcsolatok Órakeret:  
 

Előzetes tudás Felismeri és/vagy elmondja teljes nevét, lakcímét. 
Képes személyre szabott segítséggel alkalmazni a tanult viselkedési és 
magatartási normákat, érintkezési formákat a mindennapi 
élethelyzetekben. 

Tantárgyi fejlesztési célok Személyes adatainak kibővítése. A személyes dokumentumok ismerete, 
védelme, és körültekintő, használatuk fontosságának felismertetése. 
Önmaga, családtagjai, és társai teljesebb megismerése.  

 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat: 

• Személyes adatainak bővítése: saját testméreteinek ismerete (lábméret, súly, 
magasság, stb.). 

• Külső és belső tulajdonságokat differenciálni, megnevezni  

• Annak tudatosítása, hogy  mit tud és mi az, amelyet segítséggel képes 
csinálni, mi az, amit egyáltalán nem tud. 

• A kedvelt és elutasított dolgok meghatározása. 

• Kellemes és kellemetlen dolgok meghatározása, 

• Iskolán kívüli szociális helyzetek viselkedési, udvariassági szabályainak 
tanítása különböző színtereken.(pl. uszodában, üzletekben, járműveken, 
könyvtárban, boltban). 

• A mindennapokban alkalmazható szociális rutinok tanulása, alkalmazása. 

 
Ábrázolás, 
alakítás 
 
 
Kommunikáci
ó  
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Bemutatkozás. 

• A sztereotip viselkedésformák kontroll alá vonása.  

• Személyi igazolvány diákigazolvány használata 
 
Ismeretek 

• Személyes adatok. 

• Önismeret. Énkép. Tulajdonságok. 

• Tudom, nem tudom. 

• Szeretem, nem szeretem. 

• Közlekedés, vásárlás közbeni kommunikáció, és viselkedés. 

• A különböző közintézmények funkciói. 

• Személyi igazolvány. diákigazolvány. 
 
Tevékenység 

• Diákigazolvány, személyi igazolvány, lakcímkártya nézegetése, összevetése.  

• Egyszerű adatlapok kitöltése. 

• Diákigazolvány, utazási igazolvány, bérlet használata utazáskor. 

• Tulajdonságok megnevezése, csoportosítása, külső-belső tulajdonságok 
differenciálása 

• Milyen vagyok én? Önjellemzés. (külső és belső tulajdonságok)  

• Én-könyv vezetése, nézegetése. 

• Egyéni majd társas helyzetben a mit tudok? Mit nem tudok? Kérdésekre 
válaszadás vizuális segítséggel. 

• Cselekvéseket ábrázoló képek, képsorozatok nézegetése, belső tulajdonságok 
felismerése, megnevezése segítséggel. 

• Helyes és helytelen viselkedés differenciálása képekkel, beszélgetés a 
képekről. 

• Viselkedés iskolán kívül, közintézmények látogatása, autizmus specifikus 
segítségekkel (szabálykönyv, szociális történet, viselkedéses szempontok) 

• Képek, könyvek, filmek, (filmrészletek) megtekintése.  

• Videófelvétel készítése, a felvételek megtekintése és megbeszélése 
(tanulmányi séta, vásárlás közösen). 

• Saját élményekről beszámoló, rajz készítése. Személyes napló vezetése. 

• Tárgyak, tevékenységek besorolása: szeretem/nem szeretem  

• Vásárlás közeli boltban, személyre szabott segítséggel.  

• Közintézmények látogatása személyre szabott segítséggel.  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

önismeret, önértékelés, én, énkép, tulajdonság, jellemzés, tulajdonság, 
viselkedés, bírálat. dicséret, önellenőrzés, szeretem, nem szeretem, 
tudom, nem tudom  

A fejlesztés várt 
eredményei  

Felismeri/megnevezi legfontosabb személyes adatait. 
Képes személyre szabott segítséggel használni a szolgáltató és 
közintézményeket. Személyre szabott segítséggel használja személyes 
dokumentumait. 
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Évfolyam: 7. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

2. Lakóhelyismeret – Közlekedésre nevelés Órakeret:  

Előzetes tudás Szűkebb lakóhely jellemzői. Alapvető közlekedési szabályok ismerete. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

A domborzati térképen a tájékozódás erősítése. Váratlan helyzetek kezelési  
módjának megismerése a közlekedés során. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat: 

• Lakóhelyének megnevezése. 

• Az iskola és otthon útvonalának ismerete. 

• Ismerni az irányokat. 

• Ismerni a térkép jelzéseit. 

• A falu és város közötti különbség ismerete. Térképen megtalálni lakóhelyét. 

• A térkép színeit, a térkép fontos jelzéseit leolvasni. 

• Jelentősebb folyóink nevét, tájegységét, települését ismerni. 

• Tájékozódni a földgömbön, megkeresni és megmutatni Európát, 
Magyarországot, és néhány ismert országot. 

• Ismerni a közlekedés elemi szabályait. 

• A kerékpárosokra vonatkozó szabályokat  

• Ismereteinek rendezése a járművekkel kapcsolatosan. 
 
Ismeretek 

• A szűkebb lakóhely jellemzői. 

• Tágabb lakóhely: Városunk – Településünk - Országunk. 

• Tájékozódás a térképen. 

• Magyarország jellemzői. 

• Felszíni formák – színük a térképen. 

• Vizek, földalatti forrás, termálvíz. 

• Szomszédos országok. 

• Helyünk Európában és a világban. 

• Viselkedési szabályok a tömegközlekedési eszközökön. 

• Udvariassági szabályok a tömegközlekedési eszközökön (az ülőhely elfoglalás 
és átadás szabályai). 

• A balesetek okai, következményei, megelőzésük lehetősége. 

• A közlekedési szabályok átismétlése, kiegészítése. 

• Közlekedési eszközök- (szárazföldi, vízi, légi). 

• Menetjegy használata. 
 

 
Tevékenység 

• Beszélgetés, képek nézegetése. Összehasonlítás, képválogatás. 

• Saját település, Budapest – főváros. Falu – város – főváros jellemzői. 

• Kép, térkép könyvek, albumok nézegetése.  

• Földgömb, térkép, képek használata. 

• Hegy, völgy, domb, síkság kialakítása terepasztalon. 

 
Információs 
eszközök 
használata:  
Ábrázolás, 
alakítás:  
Ének, zene:  
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• Kirándulás, a felszíni formák megismerése a valóságban. 

• A vizek jelölése a térképen.  

• Föld feletti vizek: patak, folyó, tó. Édes vizek – ivóvíz. Sós vizek – tenger, 
óceán. 

• Más országok megnevezése, fővárosok, képek gyűjtése, válogatása. 

• Földrészek: Európa, Ázsia, Afrika, Amerika, Ausztrália. 

• Térképjelek keresése, tartalom megbeszélése. 

• Közlekedési szabályok, táblák, jelzések válogatása, csoportosítása (tiltó- és 
tájékoztató táblák). Megfigyelés, beszélgetés, rajzolás, színezés.  

• Veszélyforrás, balesetek.  

• Tanulmányi séta. Szerepjáték, társasjáték használata. 

• Csoportosítás, válogatás. 

• A szabályok biztos ismerete és gyakorlása.  

• Alternatív közlekedési lehetőségek. 

• Mi a teendő, ha leáll a közlekedés valamilyen okból. 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Térképpel, felszíni formákkal kapcsolatos fogalmak.  
Közlekedési szabályokkal, jelzésekkel kapcsolatos fogalmak. 
Segítség, tájékoztatás kérésének módja közlekedés közben. 

A fejlesztés várt 
eredményei  
 

Képes a térkép színeit leolvasni. 
Tudjon a pedagógusával úgy utazni, hogy viselkedése ne legyen 
balesetbeszélyes, és ne keltsen feltűnést. Kezelje menetjegyét (ha 
szükséges) 

 
 
Évfolyam: 7. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

3. Történelmi ismeretek – Társadalmi ünnepek Órakeret:  

Előzetes tudás Főbb ünnepek ismerete.  

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Az ünnepekhez, megemlékezésekhez való csatlakozás, személyre szabott 
viselkedéses szabály betartása. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• A Himnuszt és a Szózatot, felismerni 

• Felismerni a magyar zászlót és címert. 

• Felismerni az ünnepeket képek alapján 

• Ismerni az ünnepekhez kapcsolódó legfontosabb tudnivalókat. 

• Az ünnepre készülni és külsőségekben is ahhoz igazodni. 

• Viselkedni az ünnepeken, előrejelzett szempontok alapján. 

• A híres uralkodók, és magyar hősök felismerése képről. 
 
Ismeretek 

• Hazánk, Magyarország – magyarok vagyunk. 

• Nemzeti jelképeink (zászló, címer, Himnusz, Szózat). 

 
Ábrázolás, 
alakítás: 
ünnepi 
dekoráció, 
aktuális ábra, 
festmény 
készítése, 
 
Ének, zene: 
történelmi 
korok zenéje, 
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• Koronázási ékszerek 

• A közösségi együttlét alkalmai: az ünnepek. 

• Nemzeti ünnepek. 

• A történelmi távlat érzékeltetése. Időszalag. 

• Attila és a hunok. 

• Honfoglalás (Árpád, hét vezér) 

• Államalapítás, István király, Augusztus 20. 

• Március 15.  
 
Tevékenység 

• Dallamfelismerés 

• Zászlók közül a magyar kiválasztása, címer megfigyelése, felismerése. 

• Beszélgetés, képek nézegetése az ünnepekkel kapcsolatosan. Tárgyak, rajzok 
készítése az ünnepre. 

• Ha lehetséges az ünnephez kapcsolódó helyszínek felkeresése (Nemzeti 
Múzeum, híres szereplőkhöz kapcsolódó épületek, szobrok, stb.). 

• Március 15. történelmi helyszínei 

• Augusztus 20 

• Mondák olvasása Attiláról, a honfoglalásról. Film megtekintése (Honfoglalás, 
István, a király.), a látottak megbeszélése. Szituációs játék. 

• A koronázási jelképek megtekintése a Parlamentben. 

• Kirándulás történelmi helyszínekre (Visegrád, Székesfehérvár, stb.). 

• Irodalmi művek, filmek, kapcsolódó részletei, képzőművészeti alkotások (pl.: 
Egri csillagok, Toldi, Regék Mátyás királyról rajzfilm, stb.) 

• István király jelentősége.  

táncai, 
 
Kommunikáci
ó ünnepi 
összeállítás 
készítése, 
előadása az 
ünnepekkel 
kapcsolatban, 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

nemzet, jelkép, címer, nemzeti zászló, zászlódísz, kokárda, Himnusz, Szózat, 
szokások, hagyomány, honfoglalás, monda, vezér, király, ezer év, 
uralkodás, 
Az idő fogalmának kiterjesztése. 

A fejlesztés várt 
eredményei  
 

Felismeri képről a magyar történelem kiemelkedő eseményeit, híres 
uralkodóit, hőseit. 
Ismerni a legfontosabb ünnepeket, a nemzeti ünnep fogalmát, a magyar 
zászlót és címert. 
 

 
 
Évfolyam: 7. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

4. Felkészülés a felnőtt létre – Állampolgári ismeretek Órakeret:  

Előzetes tudás Felismeri és/vagy elmondja teljes nevét.   
Felismeri és /vagy elmondja lakcímét. 
Képes személyre szabott segítséggel alkalmazni a tanult viselkedési és 
magatartási normákat, érintkezési formákat a mindennapi 
élethelyzetekben. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

 Társas kapcsolatok megismerése. A szociális normáknak megfelelő 
viselkedés tanulása. 
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Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat: 
 

• A társas viszonyok megismerése szociális körök segítségével. 

• Megengedett és nem megengedett viselkedés a különböző társas 
kapcsolatokban. 

• Különbségtétel helyes és helytelen viselkedés között. 

• Tudatosítani, hogy a szabályokat be kell tartani. 

• Pozitív és negatív tulajdonságok differenciálása. 
 
Ismeretek 
 

• Családtagok, rokonok, ismerősök, barátok, idegenek. 

• Munkamegosztás, feladatok. 

• Helyes és helytelen. Jó és rossz. 
 
Tevékenység 

• Képek válogatása, csoportosítása, képsorozat sorba rendezése. 

• Én-könyv vezetése, nézegetése. 

• Személyes napló vezetése. Vizuális segítséggel saját élmények felidézése, 
elmesélése. 

• Szociális körök készítése. Viselkedési szabályok megbeszélése a szociális 
köröknek megfelelően.  

• Pozitív és negatív tulajdonságok differenciálása. Egy történetben bemutatott 
tulajdonság felismerése. 

• Személyre szabott szociális történetek nézegetése, olvasása, feldolgozása. 

• Ok-okozati összefüggések megértésének elősegítése képek, képsorozatok 
segítségével. 

• Személyre szabott viselkedési szempontok betartása/betartatása. 

• A nem kívánatos viselkedés helyett alternatív viselkedés tanítása. 

• Beszélgetés, egyszerű szituációk eljátszása személyre szabott segítséggel. 

• Film megtekintése a saját és mások viselkedéséről, megbeszélése, helyes, 
nem helyes viselkedés felismerése. 

 
Kommunikáci
ó  
 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

szülők, rokonok, szeretet, családfenntartó, munkamegosztás 
hazugság, lopás, következmény, büntetés, vita, veszekedés, kibékülés, 
bocsánat 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Szűkebb környezete által elvárt alapvető viselkedési normák betartása 
személyre szabott segítséggel 
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8. évfolyam 
 

A tantárgy fontos szerepet tölt be az erkölcsi nevelésben a szűkebb társadalmi 

közösségből vett pozitív példák megismertetése által, a megfelelő önkontroll kialakulásának 

segítésével és a viselkedési szabályok gyakorlatban történő alkalmazásával. 

A nemzeti azonosságtudat, hazafias nevelés céljainak eléréséhez részt vesz a nemzeti 

ünnepeken. A tantárgy keretében megismeri a nemzeti jelképeket, hagyományokat, részt 

vesz nemzeti ünnepeken, megemlékezéseken. Fontos a közvetlen társadalmi és természeti 

környezet ismerete, az azokkal való harmonikus kapcsolat. Az autizmus spektrum zavarral 

küzdő tanulók elsősorban saját, közvetlen élményeiken keresztül, esetleg speciális 

érdeklődési körüknek megfelelően ismerhetik meg nemzeti kultúránk értékeit 

Az állampolgárságra, demokráciára nevelést erősíti a személyi adatok, okmányok 

fontosságának felismerése, adekvát használatuk elsajátítása, a szabálykövető magatartás 

fejlesztése. Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók nevelésének-oktatásának alapvető 

célja, hogy olyan gondolkodási, szociális-kommunikációs készségeket alakítsunk ki, melyek 

lehetővé teszik az egyén részvételét szűkebb és tágabb társas környezetében. A részvétel 

módja és mértéke nagy egyéni eltéréseket mutat: a tanulók többsége jelentűs támogatást 

igényel abban, hogy jogait gyakorolja, társadalmilag elfogadott viselkedésmódokat 

tanúsítson, alkalmazkodjon a társadalom írott és íratlan szabályaihoz. 

A tantárgy az önismeret és társas kapcsolati kultúra fejlődését segíti a saját reális 

képességek minél teljesebb megismerésével, a lehetőségek és akadályok felmérési 

képességével, az együttműködő magatartás kialakításával közösségi tevékenységben. 

Fejleszti a segítségkérés és nyújtás szükségességének felismerését különböző 

szituációkban, az önérvényesítés eszközeinek felismerését, a társak jogainak, igényeinek 

tiszteletben tartását. Hangsúlyos szerepet kap a saját személyiség, a külső és belső 

tulajdonságok megismertetése, a saját viselkedés kontrolljának, a kooperációnak, szociális 

normáknak direkt tanítása, mivel azok intuitív megértésére, spontán elsajátítására 

korlátozottan számíthatunk. A sikerélményeket biztosító, a gyermek érdeklődését és 

motivációját fenntartó oktatási környezet kialakítása kulcsszerepet játszik a reális 

önértékelés és pozitív énkép kialakításában 

A családi életre nevelést támogatja a családban betöltött szerepek és a családi 

munkamegosztás, rokoni, baráti, közösségi kapcsolatok megismerése, a családi életben 

történő aktív részvétel támogatása. A család szerepe az autizmus spektrum zavarral küzdő 

tanuló esetében is kiemelkedő jelentőségű. Az iskola alapvető feladata, hogy segítse az 

érintett családokat az autizmus-specifikus célok kitűzésében és megfelelő nevelési stratégiák 

alkalmazásában, mivel a hagyományos módszerek többsége nem válik be az érintett 

gyermekek esetében. A nevelési-oktatási intézmény és a család szoros együttműködésével 
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érhetők el és terjeszthetők ki az egyéni fejlesztési tervben megfogalmazott célok, különös 

tekintettel a szociális-kommunikációs készségek általánosítására, valamint a rugalmasabb 

viselkedés és gondolkodás fejlesztésére. 

A felelősségvállalást másokért a szűkebb és tágabb környezet érdekében történő 

tevékenységek iránti érdeklődés felkeltése, a vállalt feladatok elvégzésére nevelés segíti. Az 

önkéntes feladatokban való részvétel segítheti együttműködési és problémamegoldó 

képességeik fejlődését, elősegítheti pozitív énképük alakulását, önbecsülésük növekedését. 

Fontos azonban figyelembe venni szociális naivitásukat, sebezhetőségüket, ezért a család 

és a pedagógusok egyénre szabott támogatásával, kísérésével vonhatók be önkéntes 

feladatokba. 

A tantárgy részt vesz a pályaorientáció támogatásában a különböző szakmák 

tevékenységeinek, eszközeinek, fontosságának megismertetésével, az egyéni képességek 

és érdeklődés tükrében a szakmatanulás és más felnőtt tevékenységek iránti érdeklődés 

felkeltésével. Az egyén által elérhető legnagyobb fokú önállóság támogatása kiemelkedően 

fontos. Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók esetében az önállóság megalapozása 

már a fejlesztés kezdetétől jelen van, mivel számos alapfeltétele hiányozhat, többek között a 

rugalmasság, az együttműködés és a bizonytalanság tolerálásának és kezelésének 

képessége. Az elérhető felnőttkori önállóság nagy egyéni eltéréseket mutat. A 

pályaorientáció során a munkaképességek mellett a szociális-kommunikációs fejlettséget és 

a munkaviselkedés színvonalát is figyelembe kell venni. Fontos, hogy a pályaorientáció 

során építsünk a tanuló speciális érdeklődési körére, erősségeire 

Az anyanyelvi kommunikáció kompetencia terület fejlesztését az aktív szókincs gazdagítása, 

a verbális társadalmi érintkezési formák gyakorlása, az információk befogadásának, 

értelmezésének segítése, az információszerzés és – adás megfelelő formáinak elsajátítása 

segíti. 

A szociális ás állampolgári kompetenciaterület a segítségnyújtást igénylő élethelyzetek 

felismertetésével és a hatékony segítségadás módjainak gyakorlásával fejlődik. 

A tantárgy a kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia fejlesztésében a feladatok 

önként vállalására és véghezvitelére ösztönzéssel és a tudatos döntéshozatalhoz szükséges 

képességek fejlesztésével vesz részt. 

A hatékony, önálló tanulást az ismeretek elsajátítására irányuló belső igény kialakítása és az 

önálló információ-szerzés gyakorlása támogatja. 
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Évfolyam: 8. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

1. Személyi adatok - Önismeret – Társas kapcsolatok Órakeret:  

Előzetes tudás Felismeri/megnevezi legfontosabb személyes adatait. 
Képes személyre szabott segítséggel használni a szolgáltató és közintézményeket. 
Személyre szabott segítséggel használja személyes dokumentumait. 

Tantárgyi fejlesztési célok Személyes adatainak megbízható ismerete. 
Önmaga, családtagjai, és társai teljesebb megismerése. 
A személyes dokumentumok ismerete, védelme, és körültekintő, használatuk 
fontosságának felismertetése.  

 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 
 

• Személyes adatainak egyre biztosabb ismerete. 

• Külső és belső tulajdonságokat differenciálni, megnevezni  

• Annak tudatosítása, hogy  mit tud és mi az, amelyet segítséggel képes 
csinálni, mi az, amit egyáltalán nem tud. 

• A kedvelt és elutasított dolgok meghatározása. 

• Kellemes és kellemetlen dolgok meghatározása. 

• Iskolán kívüli szociális helyzetek viselkedési, udvariassági szabályainak 
tanítása különböző színtereken.(pl. uszodában, üzletekben, járműveken, 
könyvtárban, boltban). 

• A sztereotip viselkedésformák kontroll alá vonása.  

• Saját teljesítmény értékelése megadott szempontok alapján. 

 
Ismeretek 
 

• Személyes adatok. 

• Önismeret. Énkép. Tulajdonságok. 

• Tudom, nem tudom. 

• Szeretem, nem szeretem. 

• Közlekedés, vásárlás közbeni kommunikáció, és viselkedés. 

• A különböző közintézmények funkciói. 

• Önellenőrzés 
 
Tevékenység 

• Diákigazolvány, személyi igazolvány, lakcímkártya nézegetése, összevetése. 
Egyszerű adatlapok kitöltése. 

• Diákigazolvány, utazási igazolvány, bérlet használata utazáskor. 

• Tulajdonságok megnevezése, csoportosítása, külső-belső tulajdonságok 
differenciálása 

• Milyen vagyok én? Önjellemzés. (külső-belső tulajdonságok) Én-könyv 
vezetése, nézegetése. 

• Cselekvéseket ábrázoló képek, képsorozatok nézegetése, belső tulajdonságok 
felismerése, megnevezése segítséggel. 

• Helyes és helytelen viselkedés differenciálása képekkel, beszélgetés a 

 
Ábrázolás, 
alakítás 
 
 
Kommunikáci
ó  
Társas 
kapcsolatok 
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képekről. 

• Viselkedés iskolán kívül, közintézmények látogatása, autizmus specifikus 
segítségekkel (szabálykönyv, szociális történet, viselkedéses szempontok) 

• Képek, könyvek, filmek, (filmrészletek) megtekintése.  

• Videó felvétel készítése helyzetgyakorlatokról, a felvételek megtekintése és 
megbeszélése (tanulmányi séta, vásárlás közösen). 

• Saját élményekről beszámoló, rajz készítése. Személyes napló vezetése. 

• Helyes viselkedés – Érzelmi kapcsolatok. Szociális körök készítése. Viselkedési 
szabályok megbeszélése a szociális köröknek megfelelően.  

• Beszélgetés, képek alapján, csoportosítás. Egyszerű szituációk eljátszása, 
személyre szabott segítséggel. 

• Saját feladatok ellenőrzése, javítása személyre szabott segítséggel. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

önismeret, önértékelés, én, énkép, tulajdonság, jellemzés, tulajdonság, 
viselkedés, bírálat. dicséret, önellenőrzés, önfegyelem, önbizalom 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Felismeri/megnevezi legfontosabb személyes adatait. 
Képes személyre szabott segítséggel használni a szolgáltató és 
közintézményeket. Személyre szabott segítséggel használja személyes 
dokumentumait.  

 
 
Évfolyam: 8. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

2. Lakóhelyismeret – Közlekedésre nevelés Órakeret:  

Előzetes tudás Alapvető közlekedési szabályok ismerete. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

A domborzati térképen a tájékozódás erősítése. A közlekedéssel járó 
helyzetek, szituációk megismerése. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Lakóhelyének megnevezése. 

• Az iskola és otthon útvonalának ismerete. 

• Ismerni az irányokat. 

• Ismerni, és alkalmazni a térkép jelzéseit. 

• A falu és város közötti különbség ismerete. Térképen megtalálni lakóhelyét. 

• A térkép színeit, a térkép fontos jelzéseit (város, határ, úthálózat) leolvasni. 

• Jelentősebb folyóink nevét, tájegységét, települését ismerni. 

• Tájékozódni a földgömbön, megkeresni és megmutatni Európát, 
Magyarországot, és néhány ismert országot. 

• Ismerni a közlekedés elemi szabályait. 

• A kerékpárosokra vonatkozó szabályokat ismerni és gyakorolni közlekedési 
parkban, gyér forgalmú területen. 

• Ismereteinek rendezése a járművekkel kapcsolatosan. 

• Önálló közlekedés egyre távolabbi ponttól, főbb közlekedési csomópontokat 
ismerni. 

 

 
Információs 
eszközök 
használata:  
 
 
 
 
 
Ábrázolás, 
alakítás:  
 
Ének, zene:  
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Ismeretek 

• A szűkebb lakóhely jellemzői. 

• Tágabb lakóhely: Városunk – Településünk - Országunk. 

• Tájékozódás a térképen. 

• Magyarország jellemzői. 

• Felszíni formák – színük a térképen. 

• Vizek, földalatti forrás, termálvíz. 

• Szomszédos országok. 

• Helyünk Európában és a világban. 

• A közlekedési szabályok átismétlése, kiegészítése. 

• Az ellenőr munkája. 

• Figyelje és tudja, hol kell leszállnia ismerős útvonalon.  

• Pályaudvarok, menetrendek. 

• A kerékpárosokra vonatkozó szabályok. 

• Közlekedési eszközök- (szárazföldi, vízi, légi) . 

• A tömegközlekedés feltételei (jegyváltás, kísérő dokumentum). 
 
Tevékenység 

• Beszélgetés, képek nézegetése. Összehasonlítás, képválogatás. 

• Saját település kisebb területeinek elnevezései (városrész régi neve), 
Budapest – főváros. Falu – város – főváros jellemzői. 

• Kép, térkép könyvek, albumok nézegetése.  

• Földgömb, térkép, képek használata. 

• Hegy, völgy, domb, síkság kialakítása terepasztalon. 

• Kirándulás, a felszíni formák megismerése a valóságban. 

• A vizek jelölése a térképen. Föld feletti vizek: patak, folyó, tó. Édes vizek – 
ivóvíz. Sós vizek – tenger, óceán. 

• Más országok megnevezése, fővárosok, képek gyűjtése. 

• Földrészek: Európa, Ázsia, Afrika, Amerika, Ausztrália. 

• Térképjelek keresése, tartalom megbeszélése. 

• Közlekedési szabályok, táblák, jelzések válogatása, csoportosítása (tiltó- és 
tájékoztató táblák). Megfigyelés, beszélgetés, rajzolás, színezés.  

• Veszélyforrás, balesetek. 

• Tanulmányi séta. Szerepjáték, társasjáték használata. 

• Csoportosítás, válogatás. 

• A szabályok ismerete és gyakorlása.  

• Alternatív közlekedési lehetőségek. 

• Mi a teendő, ha leáll a közlekedés valamilyen okból. 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Térképpel, felszíni formákkal kapcsolatos fogalmak.  
Közlekedési szabályokkal, jelzésekkel kapcsolatos fogalmak. 
Segítség, tájékoztatás kérésének módja közlekedés közben. 

A fejlesztés várt 
eredményei  
 

Képes a térkép színeit leolvasni, ismerni a térkép fontos jelzéseit (város, 
határ, úthálózat), elemi ismereteket saját településéről. 
Képes pedagógusával a tanult viselkedési és udvariassági szabályok 
betartásával utazni tömegközlekedés járművön.  
Adja át az ellenőrnek menetjegyét vagy igazoló dokumentumát. 
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Évfolyam: 8. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

3. Történelmi ismeretek – Társadalmi ünnepek Órakeret:  

Előzetes tudás Ismeri a legfontosabb ünnepeket, azok jelentőségét, a nemzeti ünnep 
fogalmát, a magyar zászlót és címert. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Hagyományok, népszokások ismerete 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• A Himnuszt és a Szózatot, ismerni, segítséggel elénekelni. 

• Ismerni a magyar zászlót és címert. 

• Ismerni a nemzeti ünnep fogalmát, elmondani az ünnepeket. 

• Ismerni az ünnepekhez kapcsolódó legfontosabb tudnivalókat. 

• Az ünnepre készülni és ahhoz igazodni. 

• Viselkedni az ünnephez méltóan. 

• Ismerni a hagyományokat, népszokásokat. 

• A híres uralkodók, és magyar hősök ismerete és tisztelete. 
 
Ismeretek 

• Hazánk, Magyarország – magyarok vagyunk, magyar nyelv. 

• Nemzeti jelképeink (zászló, Himnusz, Szózat). 

• A közösségi együttlét alkalmai: az ünnepek. 

• Nemzeti – családi ünnepek. 

• Nemzeti ünnepek, az ünnepek rövid összefoglalása. 

• Helyes magatartás az ünnepi eseményeken. 

• A magyar történelem áttekintése.  

• A történelmi távlat érzékeltetése. Időszalag. 

• Attila és a hunok. 

• Honfoglalás (Árpád, hét vezér) 

• Államalapítás, István király, Mátyás király,  

• XX. század háborúi, eseményei,  

• EU 
 
Tevékenység 

• Dallamfelismerés, zászlók közül a magyar kiválasztása, címer megfigyelése, 
felismerése. 

• Beszélgetés, képek nézegetése.  

• Tárgyak, rajzok készítése az ünnepre. Kokárda, zászló készítés. 

• Ha lehetséges az ünnephez kapcsolódó helyszínek felkeresése (Nemzeti 
Múzeum, csaták helyszínei, híres szereplőkhöz kapcsolódó épületek, szobrok, 
stb.). 

• Versek, dalok olvasása az ünnepekhez köthetően. 

• Március 15. (történelmi helyszínei, Kossuth Lajos, Petőfi Sándor szerepe az 
eseményekben),  

• Augusztus 20. Hogyan ünnepelünk? István király jelentősége. A leghíresebb 

 
Ábrázolás, 
alakítás:, 
 
 
 
 
Ének, zene:  
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magyar királyok, királynők, csaták, háborúk, hősök.  

• Október 23.  

• Mondák olvasása a Honfoglalásról. Filmek megtekintése (Honfoglalás, István, 
a király.), a látottak megbeszélése. Szituációs játék a filmben látott 
jelenetekből. Irodalmi művek, filmek, kapcsolódó részletei, képzőművészeti 
alkotások (pl.: Egri csillagok, Toldi, Regék Mátyás királyról rajzfilm, stb.) 

• A koronázási jelképek megtekintése a Parlamentben. 

• Kirándulás történelmi helyszínekre (Visegrád, Székesfehérvár, stb.). 

• Irodalmi művek, filmek, kapcsolódó részletei, képzőművészeti alkotások (pl.: 
Egri csillagok, Toldi, Regék Mátyás királyról rajzfilm, stb.) 

• Háborúk, híres csaták a XX. században. filmek, filmrészletek megtekintése. 
jelenetek eljátszása.  

• Országok összefogása napjainkban, EU. 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

nemzet, jelkép, címer, nemzeti zászló, zászlódísz, kokárda, Himnusz, Szózat, 
szokások, hagyomány, honfoglalás, király, uralkodás, 
Az idő fogalmának kiterjesztése. 

A fejlesztés várt 
eredményei  
 

Felismeri a magyar történelem kiemelkedő eseményeit, híres uralkodóit, 
hőseit. 
Felismeri a legfontosabb ünnepeket, a nemzeti ünnep fogalmát, a magyar 
zászlót és címert. 
Képes a Himnuszt és a Szózatot segítséggel elénekelni.  
 

 
 
Évfolyam: 8. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

4. Felkészülés a felnőtt létre – Állampolgári ismeretek Órakeret:  

Előzetes tudás Szűkebb környezete által elvárt alapvető viselkedési normák betartása 
személyre szabott segítséggel 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

 Az állampolgárok és saját jogainak és kötelességeinek elemi szintű 
megismerése. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat: 
 

• Szabályok, törvények betartásának fontossága. Legalapvetőbb törvényes 
jogok ismerete 

• A törvények megszegésének következményei 

• Az állampolgárok legáltalánosabb jogainak és kötelességeinek ismerete 

• Tudatosítani, hogy a szabályokat be kell tartani. 

• A munkafegyelem fogalmának megértése. 

• Általános balesetvédelmi szabályok megismerése. 

• A pénz értékének tudatosítása, takarékosság, pénzkezelés. 
 

 
Kommunikáci
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Ismeretek 

• Tagjai vagyunk a társadalomnak. 

• Törvények: írott szabályok. Törvény, szabályok betartásának fontossága. 

• Hazugság, lopás 

• Alkotmány (mindenkire vonatkozik). Állampolgárok vagyunk. 

• Pályaválasztás - Szakiskola.  

• Munka, munkahely. 

• Viselkedés, elvárások a munkahelyeken.  

• A pénz szükségessége, beosztása. 

• Baleset, balesetveszélyes helyzet. 
 
Tevékenység 
 

• Képek nézegetése, csoportosítása, képsorozat sorba rendezése. 

• Én-könyv vezetése, nézegetése. 

• Személyes napló vezetése. Vizuális segítséggel saját élmények felidézése, 
elmesélése. 

• Szociális körök készítése. Viselkedési szabályok megbeszélése a szociális 
köröknek megfelelően.  

• Rövid történetek megbeszélése képek segítségével, egyszerű szituációk 
eljátszása személyre szabott segítséggel. 

• Legalapvetőbb emberi és állampolgári jogok és kötelességek megismerése 
képek segítségével. 

• Személyre szabott szociális történetek nézegetése, olvasása, feldolgozása. 

• Ok-okozati összefüggések megértésének elősegítése képek, képsorozatok 
segítségével. 

• Tájékozódás a szakmák köréről. Lehetséges szakmák megismerése képekről, 
filmekről. Az iskoláskor utáni tervek rajzolása, leírása. 

• Helyes és helytelen viselkedés a munkahelyen, képek válogatása. 

• Film megtekintése a saját és mások viselkedéséről, megbeszélése, helyes, 
nem helyes viselkedés felismerése. 

• Zsebpénz beosztása, vásárlás személyre szabott segítséggel. 

• Balesetveszélyes helyzetek felismerése képekről, filmrészletekből. Veszélyre 
figyelmeztető jelek, piktogramok tanulása. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Munkahely, fizetés, segítség, munkamegosztás, munkafegyelem, 
törvény, szabály, törvénykönyv, alkotmány, bűn, büntetés, hazugság, lopás, 
következmény, igazságszolgáltatás, büntetés 
vita, veszekedés, kibékülés, bocsánat, társadalom, állampolgár, sajátkezű 
aláírás, a pénz értéke, váltópénz, 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Társadalom által elvárt legalapvetőbb viselkedési normák betartása 
személyre szabott segítséggel. 
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Technika, életvitel és gyakorlat, önkiszolgálás 
 

 
Tantárgyi célok  
 
A tantárgy célja az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók elsajátítsák, és alkalmazzák a 
mindennapi élethez szükséges önkiszolgálási készségek, és háztartási ismeretek, valamint a 
mindennapi élethez szükséges életvezetési ismereteket, készségeket.   
Cél a lehető legnagyobb önállóság elérése az önkiszolgálással kapcsolatos 
tevékenységekben. 
Szükség lehet az iskoláskor előtti képességfejlődés területeinek fejlesztésére. Az egyéni 
szükségleteket az egyéni fejlesztési tervben kell meghatározni.  
 
Tantárgyi feladatok 
 
A tantárgy feladata a gyermek hiányzó önkiszolgálási képességeinek kialakítása, és a más 
meglévő képességekkel együtt, azok készségszintre fejlesztése.  
A háztartási munkafolyamatok megismerése, valamint az ezekben való gyakorlottság 
kialakítása. A lakóhelyen található szolgáltatások megismerése, igénybevétele segítséggel.  
A helyi lehetőségeknek és szükségleteknek megfelelően fontosnak tartjuk a helyszínek 
további bővítését, pl.: uszoda, múzeum, könyvtár, állatkert, gyermekprogramok.  
 
Rend, tisztaság, személyi higiénia iránti igény kialakítása, az ehhez kapcsolódó eszközök 
alkalmazásának elsajátítása.  
Célirányos tevékenységek rendszeres gyakorlásával alakuljanak ki a kívánatos önellátási 
szokások.  
 
Alakítsa ki a tanulók fejlettségének megfelelő, olyan önkiszolgálási, önellátási képességeket, 
valamint szociális motívumokat, amelyek képessé teszik magasabb szintű gondolkodási, 
életviteli és gyakorlati ismeretek befogadására.  
 
A család szerepe az autizmus spektrum zavarral küzdő tanuló esetében is kiemelkedő 
jelentőségű. Az iskola alapvető feladata, hogy segítse az érintett családokat az autizmus-
specifikus célok kitűzésében és megfelelő nevelési stratégiák alkalmazásában, mivel a 
hagyományos módszerek többsége nem válik be az érintett gyermekek esetében. 
A nevelési-oktatási intézmény és a család szoros együttműködésével érhetők el és 
terjeszthetők ki az egyéni fejlesztési tervben megfogalmazott célok, különös tekintettel a 
szociális-kommunikációs készségek általánosítására, valamint a rugalmasabb viselkedés és 
gondolkodás fejlesztésére. 
 
 
1.-2. évfolyam 
 
 
A tantárgy fontos szerepet tölt be az erkölcsi nevelésben a rend és a rendszeresség iránti 
igény kialakításával, a testi és lelki egészségre nevelésben az egészséges táplálkozás 
alapvető szabályainak megismerésével és étkezés közben az elvárható 
mennyiségszabályozás kialakításával.  
Az anyanyelvi kommunikáció kompetenciaterületet az önkiszolgálás során előforduló 
eszközök neve és a tevékenységekkel kapcsolatos kifejezések, a szükségletek jelzése, az 
egyéni képességekhez illeszkedő verbális vagy alternatív kommunikáció elsajátításával 
segíti. 
Elsődleges az érzelmi biztonság megteremtése, a pozitív, reális énkép és önértékelés 
támogatása, a fejlődési zavarral gyakran együtt járó szorongás megelőzése, oldása. 
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A helyes étkezési, alvási, önápolási szokások, a rendszeres mozgás iránti igény kialakítása 
szintén prioritást kap az egyéni fejlesztési tervben. 
 
A szociális és állampolgári kompetencia fejlesztésében a személyes higiénia eléréséhez 
megfelelő szokásrendszer kialakítása vesz részt.   
 
 
Évfolyam: 3-8 
 
 
A tantárgy célja fejleszteni a tanuló manuális képességeit, finommotorikáját és 
mozgáskoordinációját úgy, hogy tevékenysége során az eszközök használata váljon 
célirányossá, alakuljon ki elemi munkavégző képessége. Alkalmazni a tanult ismereteket 
egyre nagyobb önállósággal a gyakorlati tevékenység során, a részfeladatok 
technológiájának és kapcsolatának megismerésével, a megtanult munkafolyamatok 
sorrendjének alkalmazásával. Biztosítani olyan személyiségjegyek kialakulását, amelyek az 
iskola befejezését követő új életközegben az eredményes szocializációhoz, 
munkatevékenységek végzéséhez megfelelő alapot teremthet.  
 
Feladata, hogy járuljon hozzá a tanulók esztétikai neveléséhez, alakítson ki olyan 
szokásokat, hogy igényük legyen közvetlen környezetük rendben tartására, az otthoni 
életben is tudja gyakorolni és alkalmazni ismereteit, hozzájárulva környezete gondozásához. 
A fejlesztés során minél több és változatosabb feladathelyzetben ismerkedjenek meg a 
tanulók saját és közvetlen környezetüknek, a hétköznapok során szükséges, az önellátáshoz 
kapcsolódó feladatoknak, munkatevékenységeknek az elsajátításával. alapvető technikák 
gyakorlásával. Cél a biztos eszközhasználat elérése a háztartásban és a ház körül előforduló 
szerszámokkal.  
A folyamatban alakulnak ki olyan szokások, készségek, képességek, amelyekkel a 
mindennapi életben előforduló egyszerű önellátó, konyhai, takarítási és gondozási feladatok 
elvégzésére az autizmus spektrum zavarral küzdő tanuló kisebb irányítással, vizuális 
segítséggel képessé válik. 
Önkiszolgálás - ruhagondozás terén, ismerje meg, gyakorolja és alkalmazza a textíliáknál 
tanult ismereteket, mosási, vasalási utasításokat /piktogramokat/.  
A textilek alapanyagaival, általános tulajdonságaival, valamint azok megmunkálhatóságával, 
kezelésével kapcsolatos általános tudnivalókat ismerje meg. 
A varráshoz használatos cérnákat, díszítőöltéseket, gyöngyfűzéshez használatos fonalakat, 
eszközöket, a balesetvédelmi előírásokat megismerni. 
A konyhai műveletek során az egyszerű alapanyagok megismerése, azok tárolása, 
felhasználhatósága, a munkafolyamatok elvégzése, a szükséges eszközök, azok 
használata, valamint a tevékenységhez szükséges munkamenetet megismerése és 
gyakorlati alkalmazása. 
A takarítás, mosogatás eszközei, azok használata, mosogató- konyhai tisztítószerek 
leggyakrabban használatos típusai, és a balesetvédelmi előírásoknak megfelelő használata. 
A vásárlással kapcsolatos teendők gyakorlása, (az áruk megfelelő minőségének ellenőrzése, 
minőségi kifogások jelzése, teendők a kifogások felmerülése esetén) az árukon meglévő 
piktogramok ismerete, azok figyelembevétele vásárlás során, valamint az ide vonatkozó 
elemi viselkedési szokások gyakorlása.  
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3-8. évfolyam 
 
 
Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók nevelésének-oktatásának alapvető célja, hogy 
olyan gondolkodási, szociális-kommunikációs készségeket alakítsunk ki, melyek lehetővé 
teszik az egyén részvételét szűkebb és tágabb társas környezetében. A részvétel módja és 
mértéke nagy egyéni eltéréseket mutat: a tanulók többsége jelentős támogatást igényel 
abban, hogy jogait gyakorolja, társadalmilag elfogadott viselkedésmódokat tanúsítson, 
alkalmazkodjon a társadalom írott és íratlan szabályaihoz. A szociális és állampolgári 
kompetenciaterület céljainak elérését a családi munkamegosztáshoz szükséges 
alapismeretek elsajátítása, a közösségi környezetért és egyéni érdekekben végzett 
munkatevékenység összehangolása segíti. 
 
Az egyén által elérhető legnagyobb fokú önállóság támogatása kiemelkedően fontos. Az 
autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók esetében az önállóság megalapozása már a 
fejlesztés kezdetétől jelen van, mivel számos alapfeltétele hiányozhat, többek között a 
rugalmasság, az együttműködés és a bizonytalanság tolerálásának és kezelésének 
képessége. Az elérhető felnőttkori önállóság nagy egyéni eltéréseket mutat.  
 
A pályaorientáció során a munkaképességek mellett a szociális-kommunikációs fejlettséget 
és a munkaviselkedés színvonalát is figyelembe kell venni. Fontos, hogy a pályaorientáció 
során építsünk a tanuló speciális érdeklődési körére, erősségeire.  
 
A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia az önellátásban a képességek és 
lehetőségek határainak felismerésével, a célok elérése érdekében a kitartó és megtervezett 
tevékenység elvégzésével erősödik. Az egyén által elérhető legnagyobb fokú önállóság 
támogatása kiemelkedően fontos. Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók esetében az 
önállóság megalapozása már a fejlesztés kezdetétől jelen van, mivel számos alapfeltétele 
hiányozhat, többek között a rugalmasság, az együttműködés és a bizonytalanság 
tolerálásának és kezelésének képessége. Az elérhető felnőttkori önállóság nagy egyéni 
eltéréseket mutat. A pályaorientáció során a munkaképességek mellett a szociális-
kommunikációs fejlettséget és a munkaviselkedés színvonalát is figyelembe kell venni. 
Fontos, hogy a pályaorientáció során építsünk a tanuló speciális érdeklődési körére, 
erősségeire. 
 
A természettudományos és technikai kompetencia fejlesztését a környezet alapanyagainak, 
tárgyainak, eszközeinek és ezek tulajdonságainak és felhasználási lehetőségeinek 
megismerésével, valamint az egészség megóvására és a betegségek elkerülésére 
neveléssel támogatja. 
 
Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség fejlődésére kihat a személyes 
megjelenés és a környezet esztétikumára törekvés és ennek felismerése.      
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Évfolyam: 1. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

1. Öltözködés Órakeret:  

Előzetes tudás Együttműködés az öltözködésnél. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Saját ruhadarabok felismerése. 

 

 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat: 

• Együttműködés az öltözködés során. Az öltöztetés, vetkőztetés elfogadására, 
együttműködésre szoktatás  

• Öltöző, vetkőző mozdulatok.  
• Saját ruhadarabok felismerése.  
• Tépőzár, patent kinyitása, cipőfűző kikötése, kifűzése, zipzár lehúzása, 

kigombolás. 
 

 
Ismeretek 

• Alsó- és felsőruházat fel- és levétele. 
• Ruhazárak kezelése.  
• Évszaknak megfelelő öltözködés. 
• Ruhák hajtogatása. 

 
Tevékenység 

• Alsó-és felsőruházat felvétele együttműködéssel. 
• Segítséggel az öltözködés begyakorlása. 
• Nagy gombok gombolása cipzár, csat patent kinyitása. 

• Az évszaknak megfelelő ruhaneműk kiválasztása. 
• Cipő felvétele, lábtörlő használata. 

 

anyanyelv és 
kommunikác
ió, 
mozgás és 
testnevelés 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Ruhaneműk nevei: kabát, sapka, sál, kesztyű, cipő, nadrág, zokni, ing, blúz, 
pulóver, fogas.  
 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Ismerje fel saját ruhadarabjait. Működjön együtt az öltözködésben 
úgy, hogy a megfelelő végtagját felemeli, illetve kinyújtja. 
A kigombolt, lehúzott cipzárú kabátját és nadrágját a mozdulat 
beindítása után vegye le magáról.  
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Évfolyam: 1. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

2. Testápolás / személyi higiénia / Órakeret:  

Előzetes tudás Együttműködés tisztálkodás során. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

A tisztálkodási eszközök megfelelő használata. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat: 
• A kézmosás és kéztörlés, arcmosás és arctörlés, körömápolás, fésülés, 

zuhanyozás, fogmosás elfogadására, illetve ezekben a folyamatokban 
való együttműködésre szoktatás.  

• A víz, a szappan, a fogkrém, a fogkefe, a fésű használatának elfogadása. 

• Kéz- és arcmosó mozdulatok vízzel, szappannal, a szappan leöblítése, 
törölköző használat.  

• Fogkefe használat, fogmosó mozdulatok, szájöblítés.  

• Orrtörlés elfogadása, zsebkendő használat orrtörlésnél.  

• Szobatisztasági tréning, WC és WC-papír használat. 
 
Ismeretek 

• Mosakodás.  
• Fogápolás. 

• Zsebkendő használata. 
• WC használata. 

 
Tevékenység 

• Kéz - és arcmosás, törölközés. 
• Tükör előtt a fogmosás technikai begyakorlása. 
• Orrfújás segítséggel, a használt zsebkendő elhelyezése.  
• Fésülködés. 
• WC használat, kézmosás. 

 

 
anyanyelv és 
kommunikác
ió, 
mozgás és 
testnevelés 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Piszkos – tiszta. Tisztálkodási eszközök: szappan, szappantartó, körömkefe, 
víz, vízcsap, hideg víz, meleg víz, törölköző, mosdókagyló, WC papír, 
fogkefe, fogkrém, zsebkendő.  

A fejlesztés várt 
eredményei  

Fogadja el, ha a felnőtt megmossa és megtörli a kezét és arcát, 
illetve működjön együtt úgy, hogy a kezét víz alá és kéztörléshez 
tartja, arcát megérinti vizes kezével. Viselje el, ha a felnőtt 
megmossa a fogát. Zuhanyozásnál ne mutasson fizikai ellenállást, 
fésüléshez, körömtisztításhoz tartsa a megfelelő testrészét, engedje, 
hogy megtöröljék az orrát. Segítséggel használja a WC-t, 
fenéktörlésnél kooperáljon. 
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Évfolyam: 1. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

3. Étkezés Órakeret:  

Előzetes tudás Együttműködés étkezés során 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Étkezési helyzet elfogadása 

 

 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat: 

•  Étkezési helyzet elfogadása: étkezőasztalnál meghatározott ideig ülve.  

• A saját étel megkülönböztetése.  
• Az étkezéshez szükséges eszközök megismerése, saját használatú tányér, 

pohár és evőeszköz megkülönböztetése, azok használata 
• Terítés és asztal leszedése segítséggel, saját magának.  

• Harapás, rágás, megfelelő ételmennyiség. 
 
Ismeretek 

• Étkezés asztalnál 
• Étkezés során használt eszközök 
• Terítés saját magának 
• Harapás, rágás, megfelelő ételmennyiség 

Tevékenység 

• Kézmosás étkezés előtt. 
• Saját étkezésének ideje alatt az asztalnál ül. 

• Megkülönbözteti a saját ételét, csak a saját tányérjából eszik. 
• Önállóan eszik kanállal. Önállóan iszik pohárból. 

• Megfelelően rág, harapja az ételt. Megfelelő ételmennyiség szabályozása. 
• Saját használatú pohár, tányér, evőeszköz megismerése. 
• Az étkezéshez előre kikészített eszközökkel, önmagának megterít. 
• Saját teríték leszedése étkezés végén. 

 

 
anyanyelv és 
kommunikác
ió, 
mozgás és 
testnevelés 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Evőeszközök, ételek, italok nevei: tányér, kanál, villa, pohár, szalvéta, 
valamint a tanuló által fogyasztott ételek, italok neve.  

A fejlesztés várt 
eredményei  

Az étkezéshez előre kikészített eszközökkel, önmagának terítsen meg, 
étkezés végén szedje le maga után az asztalt. Saját étkezésének idején 
üljön az asztalnál, csak a saját tányérjából egyen. Önállóan egyen kanállal, 
a helyes evőeszköztartás még nem elvárás. Önállóan igyon pohárból. 
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Évfolyam: 1. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

4. Környezetrendezés - Környezetmegóvás Órakeret:  

Előzetes tudás Együttműködés játékok kosárba gyűjtésénél.  

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

A tárgyak rendeltetésszerű használatának, és megóvásának megismerése. 

 

 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat: 

• Közvetlen környezet rendben tartása segítséggel. 

• Az eszközök funkciójának ismerete (melyik eszközt mire használjuk). 
• Saját, közösségi vagy társai tulajdonának megkülönböztetése.  
• A szemét megfelelő elhelyezése. 

 
Ismeretek 

• Taneszközök, játékok elővétele, elrakása. 
• Saját tulajdon felismerése. 
• Polcok, szekrények használata. 
• Rendrakás. 

 
Tevékenység 
Játéktér rendberakása, a játékok megfelelő elhelyezése használat után. 
Taneszközök épségének, tisztaságának megőrzése. 
Foglalkozások után taneszközök rendezése, helyre tétele. 
Saját tulajdon kiválasztása, elkülönítése másétól. 
Étkezések, foglalkozások befejezése után rendrakás, hulladék összegyűjtése. 
 

 
anyanyelv és 
kommunikác
ió 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Játékok nevei, taneszközök nevei, könyvespolc, játékpolc, tanulói asztal, 
szekrény, szemetesvödör /hulladékgyűjtő/, hulladék 
rendrakás. 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Segítséggel képes a terem rendjére ügyelni, az eszközöket rendeltetés 
szerint használni, helyére tenni. 
 

 
 

Évfolyam: 2. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

1. Öltözködés Órakeret:  

Előzetes tudás Együttműködés az öltözködésnél. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Saját ruhadarabok felismerése. 

 

 



283 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 
• Együttműködés az öltözködés során. 

• Vetkőzés, öltözés segítséggel.  

• Tépőzár használat, ki- és begombolás.  

• Összekapcsolt cipzár felhúzása. Cipő fel - és levétele, cipőfűzés. 
 

Ismeretek 

• Alsó- és felsőruházat fel- és levétele. 
• Ruhazárak kezelése.  
• Évszaknak megfelelő öltözködés. 

• Ruhák hajtogatása. 
• Fogas használata. 

 
Tevékenység 

• Alsó-és felsőruházat felvétele együttműködéssel. 

• Segítséggel az öltözködés begyakorlása. 
• Nagy gombok gombolása cipzár, csat patent használata. 
• Az évszaknak megfelelő ruhaneműk kiválasztása. 
• Cipő felvétele, lábtörlő használata. 
• Ruhák gondos elhelyezése fogason, polcon. 

 

 
 
anyanyelv és 
kommunikác
ió, 
mozgás és 
testnevelés 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Ruhaneműk neve: kabát, sapka, sál, kesztyű, cipő, nadrág, zokni, ing, blúz, 
pulóver, fogas. Lábbelik neve.  
Időjáráshoz, évszakokhoz kapcsolódó fogalmak.  

A fejlesztés várt 
eredményei  

Képes együttműködésre az öltözködés során. 
Képes saját ruhadarabokat felismerni. 
Öltözéskor a sorrendben előkészített vagy a folyamatábráján jelölt 
megfelelő ruhadarabokat segítséggel tudja kiválasztani, felvenni, 
illetve levenni. Tudja a ruháin lévő nagyobb gombokat kigombolni, 
tépőzárat használni, cipőjét kikötni.    
 

 
 
 
 

Évfolyam: 2. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Együttműködés kézmosás, kéztörlés, arcmosás, arctörlés, zuhanyozás, 
fogmosás közben.  

• Szappan, törölköző, fogkrém, fogkefe használata.  
• WC és WC-papír használat. 

 
anyanyelv és 
kommunikác
ió, 
mozgás és 
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Ismeretek 

• Mosakodás, zuhanyzás.  

• WC használata. 
• Fogápolás. 
• Zsebkendő használata. 

 
Tevékenység 

• Kéz - és arcmosás megtanulása, törölközés. 
• Szükséglet jelzése, vetkőzés, öltözés, WC lehúzása, kézmosás. 
• Tükör előtt a helyes fogmosás technikai begyakorlása. 
• Orrfújás helyesen, a használt zsebkendő megfelelő elhelyezése. 

 

testnevelés 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Piszkos – tiszta.  
Tisztálkodással kapcsolatos fogalmak, eszközök neve: szappan, 
szappantartó, körömkefe, víz, vízcsap, hideg víz, meleg víz, törölköző, 
mosdókagyló, WC papír, fogkefe, fogkrém, zsebkendő.  

A fejlesztés várt 
eredményei  

Tudja megmosni és megtörölni a kezét és arcát felnőtt segítségével. 
Zuhanyozásnál tartsa testrészeit a fürdetéshez.  
Segítséggel mosson fogat, törölje meg az orrát, használja a WC-t. 

 
 

Évfolyam: 2. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

3. Étkezés Órakeret:  

Előzetes tudás Felismerni az étkezéshez szükséges eszközöket. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Étkezés során az evőeszközök megfelelő használata. 

 

 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Evőeszköz- és merőkanál-használat.  
• Saját ételének és italának elkészítése, ha a hozzávalók az asztalra vannak 

készítve. Italtöltés, kenyérkenés, adott mennyiségű felvágott és zöldség 
elhelyezése a kenyéren.  

• Banán és mandarin héjának eltávolítása, egyszerű csomagolások kibontása.  
• Étkezés végén saját terítékének elpakolása segítséggel. Találja meg a hulladék 

helyét, segítséggel dobja azt ki. 
 
Ismeretek 

• Étkezés kanállal, villával. 
• Merőkanál használata. 
• Terítés, asztal leszedése.  
• Csomagolások kibontása 

 
anyanyelv és 
kommunikác
ió, 
mozgás és 
testnevelés 
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Tevékenység 

• Kézmosás, étkezés előtt. 

• Kulturált étkezés evőeszközökkel. 
• Segítséggel leves szedése. 
• Terítés tízóraihoz, ebédhez, uzsonnához. 
• Szükséges eszközök előkészítése a terítéshez, asztal leszedése. 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Evőeszközök nevei: kanál, villa, pohár, merőkanál, szalvéta, levesestál, 
abrosz, mélytányér, lapostányér, kistányér. 
A kulturált étkezéshez szükséges kifejezések használata: Jó étvágyat 
kívánok! Egészségetekre! Kérem szépen a ….köszönöm szépen! 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Az étkezéshez előre kikészített eszközökkel önállóan terítsen meg saját 
magának. Legyen képes a csoport étkezésének ideje alatt az asztalnál ülni. 
Segítséggel használja a villát és kenyérkenéshez a kést. Töltse ki saját italát, 
ha a kancsóban egy pohárnyi ital van.  
A megkent kenyeret harapja, rágjon csukott szájjal. 
 

 
 

Évfolyam: 2. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

4. Környezetrendezés - Környezetmegóvás Órakeret:  

Előzetes tudás A tanuló által használt eszközöket helyére tenni. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

A tárgyak rendeltetésszerű használatának, és megóvásának megismerése. 

 

 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Maga körül rendet tartani kis segítséggel, illetve irányítással. 
• Ismerni az eszközök funkcióját (melyik eszközt mire használjuk). 
• Különbséget tenni a saját, a közösség vagy társai tulajdona között. 
• A szemetet a megfelelő helyre tenni. 

 
Ismeretek 

• Taneszközök, játékok elővétele, elrakása. 

• Saját tulajdon felismerése. 
• Polcok, szekrények használata. 
• Rendrakás. 

 
Tevékenység 

• Játéktér rendberakása, a játékok megfelelő elhelyezése használat után. 
• Taneszközök épségének, tisztaságának megőrzése. 
• Foglalkozások után taneszközök rendezése, helyre tétele. 

 
anyanyelv és 
kommunikác
ió, 
játékra 
nevelés 
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• Saját tulajdon kiválasztása, elkülönítése másétól. 

• Étkezések, foglalkozások befejezése után rendrakás, hulladék összegyűjtése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

A tanuló által használt játékok, taneszközök, bútorok neve.  

A fejlesztés várt 
eredményei  

Képes a terem rendjére ügyelni, az eszközöket rendeltetés szerint 
használni, helyére tenni. 
Képes saját tárgyait számon tartani, elkülönítve kezelni, másét 
tulajdonosának átadni.  
 

 
 

Évfolyam: 2. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

4. Háztartási ismeretek Órakeret:  

Előzetes tudás Terítés saját magának 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Terítés a csoport számára, takarítás elemi fokon 

 

 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat: 

• Terítés és tálalás reggelihez és uzsonnához, az asztalterítés és tálalás 
szabályai, a terített asztal rendje.     

• Az asztal leszedése: a használt eszközök, ételmaradékok tárolási helyének 
megismerése.  

• A terítéshez, tálaláshoz, asztalleszedéshez szükséges útvonalak és 
mozgássorok elsajátítása.  

• Takarítás elemi fokon: az étkezésnél használt alátétek tisztítása 
• Szobanövények öntözése.  
• Törölközőcsere.  

• Cérna befűzése nagylyukú tűbe. Fércöltés varrása kartonlapon. A varrótű 
balesetmentes használata. 
 

Ismeretek 

• Terítés 

• Asztal leszedése 
• Takarítás  
• Virágápolás 
• Törölközőcsere 
• Varrás, fércöltés 

 
Tevékenység 

• Terítés és asztal leszedése segítséggel.  
• Szobanövények öntözése.  

anyanyelv és 
kommunikác
ió 
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• Alátétek letörlése.  

• Törölközők kicserélése.  
• Varrás kartonlapon.  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

A terítéssel, asztal leszedéssel, takarítással kapcsolatos 
gyűjtőfogalmak, és eszközök neve. A növényápolással kapcsolatos 
kifejezések, eszközök neve.  

A fejlesztés várt 
eredményei  

A tálalószekrényen megfelelő számban előkészített eszközökkel, a 
csoportnak, reggelihez és uzsonnához segítséggel terítsen meg, az 
előkészített ételeket tegye az asztalra. Étkezés végén a használt edényeket 
és ételmaradékokat segítséggel gyűjtse össze, az alátéteket tisztítsa le és 
tegye a kijelölt helyre. Segítséggel öntözze meg a növényeket, cserélje ki a 
szennyes törölközőket.  
 

  
 
Évfolyam: 3. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

1. Textilmunkák Órakeret:  

Előzetes tudás Érzékelés tapintással. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Anyagok tulajdonságainak megismertetése és megtapasztalása. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat: 

• Saját tapasztalat alapján vizsgálni az anyagokat adott szempont alapján. 
• Utánzókészséget, kreativitást fejleszteni, adott anyagból ábrát, formát, 

tárgyat készíteni (minta után, saját elképzelés alapján).  
• Környezetében található használati tárgyak közül textileket gyűjteni. 

• Az olló használatát elsajátítani. 
• Nagylyukú kongrén előrajzolt öltéspontokon fércöltés varrása. 
• Nagylyukú gomb felvarrása.  
• Csomókötés cérnára.  
• Szivacscsíkok apró darabokra vágása. 

 
Ismeretek 

• Anyagok tulajdonságai, alkalmazásuk. 

• Anyagok alakíthatósága. 
• Ismerkedés textillel. 
• Olló használata. 
• Nyírás, Vágás. 
• Fércöltés. 
• Gombvarrás. 

 

anyanyelv és 
kommunikáci
ó, 
 
játékra 
nevelés,  
 
ábrázolás, 
alakítás 
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Tevékenység 

• Anyagok válogatása eltérő szempontok szerint: puha, kemény, törékeny, 

• éghető, tűzálló, természetes anyag, műanyag, 
• Az anyagok felhasználási területei: kő, homok, fa, textil, termések 

(vadgesztenye, toboz, magok, bogyók), növényi részek (szalma, nád, gyékény, 
vessző). 

• Formák kirakása adott anyagokból (gesztenye, kavics, lencse).  
• Vessző hajlítása, szalmából, drótból, fonalból fonat készítése. 
• Homokvár építése a homokozóban, formázás homokozó edényekkel. 

homoktálcán ábrák készítése.  

• Textilek gyűjtése tanteremben, otthon (képek, tárgyak válogatása, 
csoportosítása) 

• Tapintással, bőrön keresztül az anyagra következtetni (selyem, bársony, 
zsákvászon, gyapjú, tüll). 

• Az olló használatának gyakorlása: különböző vastagságú textilanyagok nyírása, 
egyenes vonal mentén forma kivágása.  

• Textilből kivágott formákból kép összeállítása, felragasztása kartonra, 
különböző vastagságú fonalból vonal követése, formakitöltés. 

• Fércöltés kartonon, nagylyukú gomb felvarrása kartonra, textilre vizuális 
segítséggel.  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Természetes anyag, műanyag, termés, alapanyag, textilfajták. Az olló részei 
és használatával kapcsolatos fogalmak. 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Képes a megismert anyagokat adott szempontok szerint csoportosítani, 
legfontosabb tulajdonságait, alkalmazásukat ismerni. 
Képes az ollót balesetmentesen segítséggel használni.  
 

 
 
Évfolyam: 3. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

2. Egyszerű háztartási munkák Órakeret:  

Előzetes tudás Terítés a csoportnak reggelihez és uzsonnához a tálalószekrényen 
megfelelő számban előkészített eszközökkel, az előkészített ételek asztalra 
helyezése.  

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Személyes környezetben egyszerű háztartási munkák végzése.  

 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Hulladékgyűjtés, tárolás, szelektív gyűjtés.  
• Reggeli és uzsonnakészítés a csoportnak, előkészített eszközökkel, előkészített 

(szeletelt) nyersanyagokból.  
• Asztaltörlés, söprés, felmosás.  

• Szabadtéri- és szobanövényeket gondozása, fejlődésük megfigyelése, arról 
rajzos (képes, fotós) napló vezetése. 

 
anyanyelv és 
kommunikáci
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Ismeretek 

• A ház körüli takarítási munkákhoz használható eszközök és feladatok.  

• Tanteremben, étkezőben egyszerű takarítási munkák.  
• Növénygondozás. 

 
Tevékenység 

• Szemétszedés, a szemétgyűjtők megfigyelése, ha megtelt jelezni a 
felnőtteknek. 

• Az évszaknak megfelelő takarítási munkák, a hulladék szelektív gyűjtése.  
• Söprés, felmosás, alátétek, asztal tisztítása.  
• Az étkezéshez szükséges eszközök tárolási helyének és a hűtőszekrény 

tartalmának megismerése. Reggeli és uzsonna elkészítése, kenyér megkenése. 
Előkészített, felszeletelt feltétek (szalámi, sajt, zöldségek) elhelyezése a 
kenyéren.  

• Bekapcsolódás a környezet szépítése, az évszaknak megfelelően szükséges 
növényápolási munkák végzésébe segítséggel.  

• Szabadtéri növények (vetése, palántázás, kapálás, öntözés, elnyílt virágok 
levágása, komposztálása) gondozása, ha erre lehetőség van az iskolában. 

• Szobanövények gondozása a tanteremben irányítás mellett. 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

A tanuló által használt házimunkával kapcsolatos eszközök neve. 
A gondozott növényekkel kapcsolatos elnevezések. 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Irányítással rendszeresen vegyen részt a növények gondozásában. 
Tálalószekrényből a csoportnak a napi étkezésekhez terítsen meg, az 
ételeket és italokat a tárolási helyükről (hűtőszekrény, konyhapult) tegye 
az asztalra. Készítsen csoportnak adott mennyiségű limonádét, szörpöt. 
Étkezés után az asztalt törölje le. Kijelölt területen segítséggel söpörje 
össze a szemetet, és mosson fel. Étkezés végén a használt eszközöket és az 
ételmaradékot a megfelelő helyre tegye.  

 
 
 
Évfolyam: 3. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

3. Személyes szükséglettel kapcsolatos teendők Órakeret:  

Előzetes tudás Vetkőzés, öltözés fizikai segítséggel. Fizikai segítséggel kézmosás, fogmosás 
fizikai segítséggel. Saját ital elkészítése vizuális segítséggel, ha a szükséges 
anyagok és eszközök az asztalra vannak készítve. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Nagyobb fokú önállóság elérése a mindennapi tevékenységekben.  

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 
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Fejlesztési feladat 

• Öltözködés: a ruhák elejének és hátuljának megkülönböztetése. Cipzár, csat, 
tépőzár, gombolások használata, cipőfűző befűzése, bekötése.   

• Személyi higiénia, testápolás: kéz-, arc-, és fogmosás hatékonyságának 
növelése. A zuhanyozásban való aktív közreműködés. Körömkefe használat, 
fésülködés, orrfújás, zsebkendőhasználat, nemének megfelelő WC használat.  

• Étkezés: kés, villa rendeltetésszerű használata, szalvétahasználat. Saját ital 
(limonádé, szörp) elkészítése.  
 

Ismeretek 
• Ruhák válogatása, csoportosítása. 

• Ruha gondozása, tárolása. 
• Személyes tisztálkodás. 

• Étkezési szokások.  
 
Tevékenység 

• Öltözködés, vetkőzés, a ruhák elejének és hátuljának megkülönböztetése.  
• Cipzár illesztése felhúzása. Csat kicsatolása, bekapcsolása. 
• Cipő befűzése, bekötése. Tépőzár megfelelő használata. 
• Kéz és arcmosás. Kéz- és arcmosás hatékonyságának ellenőrzése jól látható 

szennyeződéseknél. Fésülködés. Önálló zsebkendőhasználat. Fogmosás. 
Nemének megfelelő WC használat.  

• Hús felvágása késsel.  

• Étkezés késsel-villával.  
• Szalvéta rutinszerű használata.  

• Saját ital elkészítése (limonádé, szörp) 
 

 
anyanyelv és 
kommunikáci
ó 
 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Étkezéssel, tisztálkodással, öltözködéssel kapcsolatos fogalmak, 
kifejezések.  

A fejlesztés várt 
eredményei  

Személyre szabott segítséggel valósítsa meg az egyéni fejlesztési tervében 
megjelenő tartalmakat.  
Ruháit gombolja be, a cipzárt húzza fel. 
Jól látható szennyeződéseknél ellenőrizze a kézmosás és arcmosás 
hatékonyságát, mossa tisztára kezét és arcát. Fésülködjön meg önállóan, 
ha rövid a haja. Zuhanyozzon kevés segítséggel. Használja önállóan 
nemének megfelelően a WC-t. Használja önállóan a zsebkendőt. 
Segítséggel mosson fogat. 
Tudjon néhány ételt késsel-villával enni, a hús feldarabolásához segítséget 
kaphat. Használja rutinszerűen a szalvétát. Készítse el saját italát.   

 
 
 
 
Évfolyam: 3. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

6. Anyagok alakítása Órakeret:  

Előzetes tudás Papír gyűrése, simítása. 
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Tantárgyi fejlesztési 
célok 

A papír tulajdonságainak megismerése, alakítása különféle eszközökkel és 
technikákkal. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• A papír változatos, sokoldalú használatát megismerni, technikákat elsajátítani, 
esztétikus alkotásokat készíteni. 

• A megfelelő anyagokhoz megfelelő eszközöket választani. 
 
Ismeretek 

• Papírok tulajdonsága, alakíthatóságuk (hajtogatás, tépés, sodrás, vágás, 
ragasztás, fűzés). 

• Ajándékok, elemi kompozíciók létrehozása. 

• Varrás kemény papírlemezre. 
 
Tevékenység 

• Papírból különböző formák készítése – eltérő vastagságú papírok hajtogatása 
(legyező), felezőhajtás, sarkok illesztése, hajtások megerősítése, segítséggel 
csákó, hajó hajtogatása. 

• Tépés, hajtás mentén forma kitépés tetszés szerint, vagy minta alapján mozaik 
kép, kép ragasztása előkészített alapra.  

• Alkalmas papírok sodrása, formakitöltés, képkészítés az elkészített anyagból. 
• Ollóval csíkvágás vonal mentén, a csíkokból füzér készítése. 

• Előrajzolt forma kivágása, felragasztása, képkészítés (téli kép, karácsonyi, 
anyák napi, húsvéti). 

• Papírfűzés, a technika elsajátítása, ritmikus sorok fűzése, az elkészült minta 
rögzítése. 

• Kartonból, hullámpapírból varrással, festéssel, ragasztással tárgy készítése. 
Előlyukasztott lemezre varrás egyszerű öltéssel. 

 

 
ábrázolás, 
alakítás 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Papírfajták elnevezése, merkelőtű, ragasztófajták, öltések neve.  

A fejlesztés várt 
eredményei  

Minta alapján munkadarab készítése.   

 
 
 
 
 
Évfolyam: 4. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

1. Textilmunkák Órakeret:  

Előzetes tudás Érzékelés tapintással. 
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Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Anyagok tulajdonságainak megismertetése és megtapasztalása. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 
 

• Saját tapasztalatai alapján vizsgálni az anyagokat adott szempontok alapján. 
• Utánzókészséget, kreativitást fejleszteni, adott anyagból ábrát, formát, 

tárgyat készíteni (minta után, saját elképzelés alapján).  

• Környezetében található használati tárgyak közül textileket gyűjteni. 

• Cérna befűzése közepes méretű tűbe.  
• Csomókötés cérnára.  
• Fércöltés varrása előpontozás nélkül.  
• Közepes lyukú gomb felvarrása.  
• Kartontextília vágása egyenes vonal mentén.  
• Szivacs vágása csíkokra. 

 
Ismeretek 

• Anyagok tulajdonságai, alkalmazásuk. 
• Anyagok alakíthatósága. 
• Ismerkedés textillel. 
• Olló balesetmentes használata. 

• Nyírás, Vágás. 
• Fércöltés. 
• Gombvarrás. 

 
Tevékenység 

• Anyagok válogatása eltérő szempontok szerint: puha, kemény, törékeny, 
• éghető, tűzálló, természetes anyag, műanyag, 
• Az anyagok felhasználási területei: kő, homok, fa, textil, termések 

(vadgesztenye, toboz, magok, bogyók), növényi részek (szalma, nád, gyékény, 
vessző). 

• Formák kirakása adott anyagokból (gesztenye, kavics, lencse).  
• Vessző hajlítása, szalmából, drótból, fonalból fonat készítése. 
• Homokvár építése a homokozóban, formázás homokozó edényekkel. 

homoktálcán ábrák készítése.  

• Textilek gyűjtése tanteremben, otthon (képek, tárgyak válogatása, 
csoportosítása) 

• Tapintással, bőrön keresztül az anyagra következtetni (selyem, bársony, 
zsákvászon, gyapjú, tüll). 

• Az olló használatának gyakorlása: különböző vastagságú textilanyagok nyírása, 
egyenes vonal mentén forma kivágása.  

• Textilből kivágott formákból kép összeállítása, felragasztása kartonra, 
különböző vastagságú fonalból vonal követése, formakitöltés.  
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• Textilkartonból, kartonból formák kivágása egyenes vonal mentén.  

• Fércöltés kartonon, közepes lyukú gomb felvarrása kartonra, textilre vizuális 
segítséggel.  

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Természetes anyag, műanyag, termés, alapanyag, textilfajták.  
A vágással és az olló használatával kapcsolatos fogalmak. 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Képes a megismert anyagokat adott szempontok szerint csoportosítani, 
legfontosabb tulajdonságait, alkalmazásukat ismerni. 
Képes az ollót balesetmentesen, kis segítséggel használni.  
Egyenes vonal mentén csíkokat vág.  

 
 
Évfolyam: 4. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

2. Egyszerű háztartási munkák Órakeret:  

Előzetes tudás Terítés a csoportnak reggelihez és uzsonnához a tálalószekrényen 
megfelelő számban előkészített eszközökkel, az előkészített ételek asztalra 
helyezése.  

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Személyes környezetben egyszerű háztartási munkák végzése.  

 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Hulladékgyűjtés, tárolás, szelektív gyűjtés.  

• Szabadtéri- és szobanövényeket gondozása, fejlődésük megfigyelése, arról 
rajzos (képes, fotós) napló vezetése. 

• Hideg ételek készítése.  
• Az elektromos teafőző használata, a kapcsolódó balesetvédelmi és 

érintésvédelmi szabályok elsajátítása. 

• Mosogatás. 
• Udvar takarítása.  
• Egy adott terület önálló kitakarítása.  

 
Ismeretek 

• A ház körüli takarítási munkákhoz használható eszközök és feladatok.  

• Tanteremben, étkezőben egyszerű takarítási munkák végzése.  

• Növénygondozás. 
 
Tevékenység 

• Szemétszedés, ha megtelt a szemétgyűjtő, jelezni a felnőtteknek. 
• Az évszaknak megfelelő takarítási munkák, a hulladék szelektív gyűjtése.  
• Söprés, felmosás, alátétek, asztal tisztítása. Hideg ételek készítése: a 

szükséges eszközök (vágódeszka, kés, reszelő, fakanál) helyének ismerete, 
balesetmentes használata. Az előkészítő (szeletelés, reszelés, keverés) és 
befejező műveletek megismerése. Mosogatás reggeli és uzsonna után. 
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• Egy adott helyiséget kitakarítása (asztaltörlés, söprés, felmosás). 

• A környezet szépítése, bekapcsolódás a szükséges, évszaknak megfelelő 
növényápolási munkák végzésébe segítséggel.  

• Szabadtéri növények (vetése, palántázás, kapálás, öntözés, elnyílt virágok 
levágása, komposztálása) gondozása. 

• Szobanövények gondozása a tanteremben, folyosókon, irányítás mellett. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

A tanuló által használt házimunkával kapcsolatos eszközök neve. 
A gondozott növényekkel kapcsolatos elnevezések. 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Irányítással rendszeresen vegyen részt a kerti- és szobanövények 
gondozásában. 
Készítsen ételeket egyszerű konyhatechnikai eljárásokkal.  
Reggeli és uzsonna után vizuális segítséggel mosogasson el, a száraz 
edényeket rakja a helyére.  
Az udvar adott nagyságú területén szedje össze a szemetet és tegye a 
szemétgyűjtőbe. Egy adott helyiségben törölje le az asztalt, söpörjön és 
mosson fel. 

 
 
Évfolyam: 4.  

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

3. Személyes szükséglettel kapcsolatos teendők Órakeret:  

Előzetes tudás Jól látható szennyeződéseknél ellenőrizze a kézmosás és arcmosás 
hatékonyságát, mossa tisztára kezét és arcát.  

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Nagyobb fokú önállóság elérése a mindennapi tevékenységekben.  

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Öltözködés: önálló öltőzés, cipőfűző bekötése. Felöltözés után ruházat 
ellenőrzése tükörben, ha szükséges, megigazítása. Ruhahajtogatás, 
vállfahasználat. 

• Személyi higiénia, testápolás: Önállóság a kéz- arc-és fogmosásnál, 
zuhanyozásnál. Fésülködés, frizura, körömkefe-használat. A tevékenységek 
hatékonyságát felnőtt ellenőrzi.  

• Étkezés késsel-villával, helyes evőeszköztartás, merőkanál használat, tiszta 
étkezés. 
 

Ismeretek 

• Ruhák válogatása, csoportosítása. 
• Ruha gondozása, tárolása. 
• Személyes tisztálkodás. 
• Étkezési szokások.  

 
Tevékenység 
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• Öltözködés, vetkőzés, a ruházat megigazítása. Ruhahajtogatás, vállfa, fogas 
használat.   

• Cipzárhasználat. Csat kicsatolása, bekapcsolása.  
• Cipő befűzése, bekötése. Tépőzár megfelelő használata. 
• Kéz és arcmosás. Kéz- és arcmosás hatékonyságának ellenőrzése jól látható 

szennyeződéseknél. Fésülködés. Önálló zsebkendőhasználat. Fogmosás.  

• Kulturált étkezés, helyes evőeszköz használat, megfelelő mennyiségű étel 
kimerése, adagolása.  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Az étkezéssel, tisztálkodással, öltözködéssel kapcsolatos fogalmak.  

A fejlesztés várt 
eredményei  

Személyre szabott segítséggel valósítsa meg az egyéni fejlesztési tervében 
megjelenő tartalmakat.  
Törekedjen arra, hogy a tanult tisztálkodási, önápolási műveletek 
hatékonyak legyenek. Önállóan merje ki magának az ételt. Helyes 
evőeszköztartással, tisztán étkezzen. 
Öltözzön önállóan. Levetett ruháit hajtogassa össze, segítséggel helyezze 
vállfára, fogasra, polcra. 
 

 
 
Évfolyam: 4. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

6. Anyagok alakítása Órakeret:  

Előzetes tudás Papír gyűrése, simítása.  

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

A papír tulajdonságainak megismerése, alakítása különféle eszközökkel és 
technikákkal. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 
• A papír változatos, sokoldalú használatát megismerni, technikákat elsajátítani, 

esztétikus alkotásokat készíteni. 
• A megfelelő anyagokhoz megfelelő eszközöket választani. 

 
Ismeretek 

• Papírok tulajdonsága, alakíthatóságuk (hajtogatás, tépés, sodrás, vágás, 
ragasztás, fűzés). 

• Ajándékok, elemi kompozíciók létrehozása. 
• Varrás kemény papírlemezre. 

 
Tevékenység 

• Papírból különböző formák készítése – eltérő vastagságú papírok hajtogatása 
(legyező), felezőhajtás, sarkok illesztése, hajtások megerősítése, segítséggel 
csákó, hajó hajtogatása. 

• Tépés, hajtás mentén, forma kitépés tetszés szerint, mozaik kép, kép 
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ragasztása előkészített alapra.  

• Alkalmas papírok sodrása, formakitöltés, képkészítés az elkészített anyagból. 

• Ollóval csíkvágás vonal mentén, a csíkokból füzér készítése. 
• Előrajzolt forma kivágása, felragasztása, képkészítés (téli kép, karácsonyi, 

anyák napi, húsvéti). 

• Papírfűzés, a technika elsajátítása, ritmikus sorok fűzése, az elkészült minta 
rögzítése. 

• Kartonból, hullámpapírból varrással, festéssel, ragasztással tárgy készítése. 
Előlyukasztott lemezre varrás egyszerű öltéssel. 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Papírfajták elnevezése, merkelőtű, ragasztófajták, öltések neve. 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Minta alapján munkadarab készítése.   

 
 
Évfolyam: 5. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

1. Textilmunkák Órakeret:  

Előzetes tudás Megismert anyagok adott szempontok szerinti csoportosítása, 
legfontosabb tulajdonságaik, alkalmazási lehetőségeik ismerete. 
Ollót balesetmentes használata segítség mellett. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Az olló és a tű helyes használata felügyelet mellet. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Az anyag megmunkálhatóságának megismerése. 
• Irányítással textil csíkokra vágása, textilcsíkok összevarrása, gombolyítása. 
• A száröltést segítséggel, a szálkihúzást és az előöltést önállóan történő 

gyakorlása. 

• A varrás hátoldalának eldolgozása. 
• Gombvarrás. 

• Textília formára vágása. 

• Fércöltés varrása. 
• Tűbefűzés és csomókötés (egyre önállóbb) gyakorolása. 
• Ismerkedés szövött tárgyakkal, a szövés eszközeivel. 

 
Ismeretek 

• Anyagvizsgálat érzékszervi tapasztalatszerzés útján: megmunkálhatóság. 
• Irányítással textil felvágása, nyírása, segítséggel, gombolyítása. 

• Öltésformák (fércöltés, előöltés, száröltés szegőöltés: pelenkaöltés).  
• Varrások eldolgozása. 
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• Csomókötés, gombfelvarrás.  
 
Tevékenység 

• Textilfélék alapanyaga, azok elemi szálainak megismerése 
• (válogatási gyakorlatok: szín, anyagvastagság, anyagösszetétel alapján). 
• Textilből készült használati tárgyak gyűjtése, csoportosítása. 
• Vágás, gombolyítás, szalagkötés gyakorlása, szálbehúzás, varrási 

alapismeretek gyakorlása. 

• Fokozódó önállósággal szalagkötés szálkihúzás. 
• Fokozódó önállósággal szalagkötés, segítséggel száröltés gyakorlása. 
• Szegőöltések közül pelenkaöltés technikájának megismerése. 

• Új öltésforma megismerése a tűbefűzés, csomózás gyakorlásával.  
• Anyag és gomb kapcsolata, gombvarrási gyakorlatok. A tanult tevékenységek 

folyamatos gyakorlása csökkenő mértékű segítséggel. 

• Szövés anyagainak, eszközeinek megismerése. 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

szál, szálirány, anyagnyúlás, előöltés, szálöltés, szegőöltés, elvarrás, 
pelenkaöltés. 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Képes felügyelet mellet baleset-, és munkavédelmet figyelembe venni 
veszélyes eszközök használata során. 
 

 
 
Évfolyam: 5. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

2. Egyszerű háztartási munkák Órakeret:  

Előzetes tudás Ételek készítése egyszerű konyhatechnikai  eljárásokkal. Mosogatás reggeli 
és uzsonna után.  A száraz edények elrakása.  
A szemét összeszedése az udvar adott nagyságú területén, majd a 
szemétgyűjtőbe helyezése. Egy adott helyiségben asztal  letörlése, 
söprögetés, felmosás.  

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Egyszerű ételek elkészítése. Alapvető takarítási feladatok elvégzése. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Az egyszerű konyhatechnikai eljárásokkal készíthető ételek körének 
bővítése. Az elektromos tűzhely használata, az érintésvédelmi 
szabályok elsajátítása. A forró víz, forró főzőlap veszélyeinek és a 
baleset-megelőzési szabályoknak megismerése. 

• Mosogatás ebéd után. 

• Portörlés.  

• A porszívó működésének megismerése. Porszívózás felnőtt által 
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hálózatra csatlakoztatott porszívóval. 

• A fürdőszobai polcok fogmosó poharak, tükrök tisztítása, a szükséges 
tisztítószerek és eszközök megismerése, és azok használata. 
 

Ismeretek 

• Seprű, lapát használata. 
• Konyhai eszközök helye, rendje. 
• Egyszerűbb konyhai munkák. 
• Kenyérkenés, kenyérszeletelés, kenyérpirítás, konzervbontás. 

• Gyümölcs és zöldségtisztítás. 
• Főzést nem igénylő ételek készítése. 

 
Tevékenység 

• Az elektromos tűzhely használata segítséggel. 
• Étkezések előkészítése segítséggel. 
• A kenyérkenés módjának megtanulása. Szendvicskészítés. 
• Egyszerű ételek elkészítésének megismerése, gyakorlása. 

• Pirítós készítése. 
• Mosogatás ebéd után segítséggel.  
• Seprés, portörlés, felmosás segítséggel. 
• Porszívózás segítséggel.  Portörlés segítséggel. 
• A fürdőszobai polcokat segítséggel letörli, a tükröket segítséggel megtisztítja. 

A fogmosó poharakat elmossa. 

• Adott területen lehullott falevelek összegyűjtése, zsákba helyezése. 
  

táplálkozásba
n, 
 
egészséges 
életmód 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Előkészítéshez és főzéshez kapcsolódó fogalmak, az anyagokra eszközökre, 
technológiára vonatkozóan szókincs bővítése.  
  

A fejlesztés várt 
eredményei  

Legyen képes segítséggel használni a villanytűzhelyt és egyszerűbb 
háztartási eszközöket (pl. konzervnyitó, kenyérpirító). 
Főétkezések után mosogasson el, az edényszárítóról az edényeket 
rakja a helyére. 
Segítséggel végezzen el alapvető takarításokat (pl. seprés, portörlés). 
A fürdőszobában segítséggel tisztítsa le a polcokat, tükröket, 
irányítással pótolja a hiányzó tisztálkodási szereket. Egy helyiség 
polcait törölje le. 
A faleveleket gyűjtse össze és rakja zsákba. 
   

 
 
Évfolyam: 5. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

3. Személyes szükséglettel kapcsolatos teendők Órakeret:  

Előzetes tudás Törekszik arra, hogy a tanult tisztálkodási, önápolási műveletek hatékonyak 
legyenek. Önállóan meri ki magának az ételt. Helyes evőeszköztartással, 
tisztán étkezik. Önállóan öltözik. Levetett ruháit összehajtogatja, vállfára 
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helyezi. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Hajmosás, hajszárító használata. Mosakodás, dezodoráló szerek 
használata. Időjárásnak megfelelő öltözködés. Cipőtisztítás.  

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Hajmosás: hajszárító használata. 
• Tisztálkodás: mozgásfoglalkozások után felsőtest megmosása. Dezodoráló 

szer használata. Étkezések után rutinszerű fogmosás. 

• Öltözködés: az időjárásnak, alkalomnak megfelelő ruházat kiválasztása.  

• Cipőtisztítás. 
 

Ismeretek 

• A hajszárító biztonságos használata. 
• Mosakodás, dezodoráló szer használata. 
• A megfelelő ruházat kiválasztása. 
• A cipőtisztítás lépései.  

 
Tevékenység 

• A hajszárítót  megbízhatóan használja.  
• Főétkezések után rutinszerűen fogat mos.  

• Megmosakszik és dezodoráló szert használ. 

• Adekvátan  kiválasztja  ruháit (időjárás, alkalom). 
• Saját cipőjét kitisztítja, ismeri a szükséges eszközöket.  

 

 
Mozgásnevel
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Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Testi higiéniával kapcsolatos fogalmak bővítése (pl. felsőtest megmosása, 
dezodoráló szer).  Adekvát ruházat fogalmának ismerete.  
 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Hajmosásnál működjön együtt, hajszárításnál ráfogással tartsa a 
hajszárítót. Tanult helyzetben rutinszerűen mosson kezet és fogat. 
Ruházatát igazítsa az időjárás változásaihoz. Cipőjét a tanult módon 
tisztítsa ki. 

 
 
Évfolyam: 5. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

4. Vásárlás - Fogyasztóvédelem Órakeret:  

Előzetes tudás Tudja, hogy az árucikkeket boltban vásároljuk. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

A vásárlás helyszíne. Árucsoportok. 
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Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 
• Az alapvető árucikkek vásárlásának helye, módja. 

• Egyféle árucikk vásárlása önállóan (vásárlás megtervezése, Mit veszek? Hol 
kapható? Mennyibe kerül?). 

• Bevásárlókosár használata. 
 
Ismeretek 

• Vásárlás körülményei. 
• Szabadpolc.  
• Vásárlás – fizetés. 

 
Tevékenység 

• Vásárlás céljának, menetének megismerése. 
• Vásárlás kis élelmiszerboltban, ahol önkiszolgáló rész és eladópult is van. Az 

egyes árucsoportok helyének ismerete, a bevásárlókosár használata.  
• Felügyelet mellett alapvető egy tétel vásárlása. 

 

 
Kommunikáci
ó: vásárlás, 
közlekedés, 
  
Számolás-
mérés: 
vásárlás, 
fizetés, 
 
Olvasás-írás: 
feliratok, 
reklámok, 
szórólapok 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Célzott vásárlás helye, ott kapható áruk neve. Vásárlási folyamatnál 
használt fogalmak. Vásárlási folyamatnál  használatos fogalmak.  
Viselkedéshez kapcsolódó fogalmak folyamatos bővítése. 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Kis élelmiszerboltban képes néhány árut fizikai segítséggel megkeresni, a 
kosárba tenni és a pénztárhoz vinni. 
 

 
 
Évfolyam: 5. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

6. Anyagok alakítása Órakeret:  

Előzetes tudás Kézügyesség. Minta alapján munkadarab készítése. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Az anyagmegmunkáláshoz használt technikák körének bővítése. Szabad 
ábrázolás. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Vizuális ábrázolás: vonalhatárok tartásával fest és színez. Szabad festéssel 
vagy rajzolással képet készít.  

• Komplex alakító tevékenység: egyszerű tárgyak hajtogatása. Képlékeny 
anyagból különböző formákat alakít.   

 
Ismeretek 

• Különböző anyagok tulajdonságainak felfedezése (papír, képlékeny anyag). 

 
Ábrázolás-
alakítás: 
tárgykészítés 
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• Vonalhatárok tartása. 

• Anyagok alakíthatósága. 
 
Tevékenység 

• Adott anyagból készült tárgyak, alkotások készítése. 
• Festés, rajzolás a vonalhatárok tartásával.  
• Képek festése meghatározott téma alapján. 
• Szabad festéssel és rajzolással kép készítése. 
• Egyszerű tárgyak hajtogatása modellel és modell nélkül. 

• Képlékeny anyagból formák alakítása modell alapján és szabadon. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Alkotások készítése modell alapján vagy szabadon. 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Képes formákat átrajzolni, festeni, színezni. Képes formákat vágni, 
formákat hajtogatni. Képes képlékeny anyagokat alakítani. 

 
 
Évfolyam: 6. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

1. Textilmunkák Órakeret:  

Előzetes tudás Felügyelet mellet baleset-, és munkavédelem figyelembevétele veszélyes 
eszközök használata során. 
 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Az olló és a tű helyes használata. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Saját tapasztalatai alapján az anyag megmunkálhatóságának megismerése. 
• Gépöltés gyakorlása textil anyagon. 
• Két anyag összeillesztése, összevarrása. 
• Önálló tűbefűzés  és csomókötés. 

• Ismerkedés szövött tárgyakkal, a szövés eszközeivel. 
 
Ismeretek 

• Anyagvizsgálat érzékszervi tapasztalatszerzés útján: megmunkálhatóság. 
• Irányítással textil felvágása, nyírása, gombolyítása. 
• Öltésformák (gépöltés, pelenkaöltés).  
• Varrások eldolgozása. 
• Csomókötés, gombfelvarrás.  
• A szövés előkészítése. 

 
Tevékenység 

• Textilfélék alapanyaga, azok elemi szálainak megismerése 

 
Mozgásnevel
és: 
finommotorik
a 
 
Ének, zene: 
zenehallgatás 
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• (válogatási gyakorlatok: szín, anyagvastagság, anyagösszetétel alapján). 

• Textilből készült használati tárgyak gyűjtése, csoportosítása. 
• Vágás, varrási alapismeretek gyakorlása. 
• Fokozódó önállósággal szalagkötés, önállóan szálkihúzás. 
• Önállóan szalagkötés, segítséggel száröltés gyakorlása. 
• Szegőöltések közül pelenkaöltés technikájának megismerése. 
• Új öltésforma megismerése a tűbefűzés, csomózás gyakorlásával.  

• Anyag és gomb kapcsolata, gombvarrási gyakorlatok. A tanult tevékenységek 
folyamatos gyakorlása csökkenő mértékű segítséggel. 

• Szövés anyagainak, eszközeinek megismerése. 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

szál, szálirány, anyagnyúlás, előöltés, szálöltés, szegőöltés, elvarrás, 
pelenkaöltés, Szövéssel kapcsolatos eszközök elnevezése. 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Képes baleset- és munkavédelmet figyelembe venni veszélyes eszközök 
használata során. 
 

 
 
Évfolyam: 6. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

2. Egyszerű háztartási munkák Órakeret:  

Előzetes tudás  Mosogatás a főétkezések után. A fürdőszobai polcok és tükrök tisztítása 
segítséggel.  Egy adott helyiség polcainak letörlése. Adott nagyságú 
területről  lehullott falevelek összegyűjtése, zsákba helyezése. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

 Egyszerű ételek elkészítése. Alapvető takarítási feladatok elvégzése. Kézi 
mosás, teregetés. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Egyszerű ételek készítése.  

• Egyszerű konyhatechnikai eljárások alkalmazása (pl. szeletelés, 
keverés). 

• Hatékonyan mosogatás önállóan. 

• Fürdőszobai munkák körének bővítése: mosdótisztítás. 

• Adott terület, szőnyeg porszívózása. 

• Apróbb ruhadarabok kézi mosása és teregetése.  

• Lehetőség szerint kiskert öntözése. Cserepes virágok öntözése. 
 

Ismeretek 

• Konyhai eszközök helye, rendje. 

• Egyszerűbb konyhai munkák. 
• Gyümölcs- és zöldségtisztítás. 
• Egyszerű mosási feladatok, teregetés. 

 
Kommunikáci
ó: szókincs, 
 
Környezet- 
ismeret: 
növények, 
állatok a 
táplálkozásba
n, 
 
egészséges 
életmód 
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• Porszívó használata önállóan. 

• Öntözőkanna használata. 
 
Tevékenység 

• Egyszerű ételek elkészítésének megismerése, gyakorlása. 
• Porszívózás. 
• A fürdőszobai mosdókagyló tisztítása. 
• Kisebb ruhadarabok mosása kézzel, teregetés. 
• Öntözés kiskertben. 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Előkészítéshez és főzéshez kapcsolódó fogalmak, az anyagokra eszközökre, 
technológiára vonatkozóan szókincs bővítése.  
  

A fejlesztés várt 
eredményei  

 Tudjon főétkezések és ételkészítés után hatékonyan elmosogatni. 
Legyen képes közepes nagyságú szőnyeget tisztára porszívózni.  
Tudjon egyszerű konyhatechnikai eljárásokat (szeletelés, keverés) 
alkalmazni egyszerű, hideg ételek elkészítésében.   
Legyen képes kisebb ruhadarabjait kézzel kimosni, kiteregetni. 
Adott szabály szerint öntözze m a kiskert növényeit. 
 

 
 
Évfolyam: 6. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

3. Személyes szükséglettel kapcsolatos teendők Órakeret:  

Előzetes tudás  Hajmosásnál  együttműködik, hajszárításnál ráfogással tartja a hajszárítót. 
Tanult helyzetben rutinszerűen kezet és fogat mos. Ruházatát   az időjárás 
változásaihoz igazítja.  Cipőjét a tanult módon kitisztítja. 
 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Önállóság a haj gondozásában. A menstruációval kapcsolatos higiénia 
megismerése. Önállóság a ruhaváltás terén. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 
• Hajmosás: önálló hajmosás, hajszárító használata. 

• Tisztálkodás: folyékony szappan és papírtörülköző használata nyilvános helyen 
is . 

• Önmaga ellátása menstruációs napokon. 
• A ruhaváltás szükségességének felismerése. 
• Lábtörlő használata.  

 
Ismeretek 

• A hajszárító biztonságos használata. 

 
Mozgásnevel
és: 
finommozgás
ok, 
 
Társadalomi 
ismeretek: 
divat, viselet 
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• Folyékony szappan és papírtörülköző használata. 

• A menstruációval kapcsolatos tevékenységek elsajátítása. 
• A ruházat váltása.  
• Lábtörlőhasználat. 

 
Tevékenység 

• A hajszárítót  megbízhatóan használja.  
• Kézmosásnál folyékony szappant és papírtörülközőt használ. 
• Elsajátítja a menstruációval kapcsolatos higiéniát. 

• A ruha váltásának szükségességét felismeri. 
• Használja a lábtörlőt.  

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Testi higiéniával kapcsolatos fogalmak bővítése (folyékony szappan, 
papírtörülköző). Menstruációval kapcsolatos fogalmak és ismeretek.  
 

A fejlesztés várt 
eredményei 

Rutinszerűen alkalmazza a tanult helyzetekben a tisztálkodással és 
öltözködéssel kapcsolatos ismereteket. A tanult módon, segítséggel lássa el 
magát a menstruációs napokon. 
 

 
 
Évfolyam: 6. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

4. Vásárlás - Fogyasztóvédelem Órakeret:  

Előzetes tudás Kis élelmiszerboltban néhány árut fizikai segítséggel megkeres, a kosárba 
tesz és a pénztárhoz visz. 
 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Néhány árucikk kérése és kifizetése. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Az alapvető árucikkek vásárlásának helye, módja. 

• Többféle árucikk vásárlása önállóan (vásárlás megtervezése, Mit veszek? Hol 
kapható? Mennyibe kerül?). 

• Néhány cikk elkérése az eladótól. 
 
Ismeretek 

• Vásárlás körülményei. 

• Szabadpolc.  
• Vásárlás – fizetés. 

 
Tevékenység 

 
Kommunikáci
ó: vásárlás, 
közlekedés, 
  
Számolás-
mérés: 
vásárlás, 
fizetés, 
 
Olvasás-írás: 
feliratok, 
reklámok, 
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• Vásárlás céljának, menetének megismerése. 

• Vásárlás kis élelmiszerboltban, ahol önkiszolgáló rész és eladópult is 
van. Az egyes árucsoportok helyének ismerete, a bevásárlókosár 
használata.  

• Felügyelet mellett alapvető több tétel vásárlása. 
 

szórólapok 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Célzott vásárlás helye, ott kapható áruk neve. Vásárlási folyamatnál 
használt fogalmak. Vásárlási folyamatnál és fizetésnél használatos 
fogalmak.  Viselkedéshez kapcsolódó fogalmak folyamatos bővítése. 

A fejlesztés várt 
eredményei  

A tanult módon vásároljon néhány áruféleséget az eladótól. 
 

 
 
Évfolyam: 6. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

6. Anyagok alakítása Órakeret:  

Előzetes tudás Formák átrajzolása. Festés, Színezés. Formák vágása. Formák hajtogatása. 
Képlékeny anyagok alakítása. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Az anyagmegmunkáláshoz használt eszközök körének bővítése. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Vizuális ábrázolás: valósághű színekkel fest és színez. Kis felületeket 
vonalhatárok tartásával színez. Formát rajzol tárgy modell után. Szabad 
festéssel vagy rajzolással képet készít.  

• Komplex alakító tevékenység: mozaikképet és képeslapot készít megadott 
téma és méret alapján. Edényt készít agyagból. Megismeri és elvégzi a 
batikolás lépéseit. Megismeri és elvégzi a szövés lépéseit. Megismeri a  
makramézás technikáját. Megismeri és elvégzi a kötés alapvető lépéseit.  

 
 
Ismeretek 

• Különböző anyagok tulajdonságainak felfedezése (agyag, fonal). 

• Kis felületek kitöltése. 
• Különböző kézműves technikák megismerése (batikolás, szövés, makramézás, 

kötés).  
 
Tevékenység 

• Valósághűszínek használata festésnél és rajzolásnál 

• Vonalhatárok tartásával kis felület színezése 
• Szabad festéssel és rajzolással kép készítése 
• Mozaikkép és képeslap készítése 

 
Ábrázolás-
alakítás: 
tárgykészítés 
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• Agyagedény készítése 

• Batikolás 
• Makramézás 
• Szövés 
• Fonás 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Alkotások készítése különböző technikákkal (agyagozás, batikolás, 
makramézás, szövés, kötés). 

A fejlesztés várt 
eredményei  

 Képes szabadon képet festeni, rajzolni. Képes képlékeny anyagokat 
alakítása.  Egyes textillel kapcsolatos műveleteket megismer, alkalmaz.  

 
 
Évfolyam: 7. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

1. Textilmunkák Órakeret:  

Előzetes tudás Olló, tű biztonságos használata, baleset-és munkavédelem 
figyelembevétele. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Tanult öltések alkalmazása. A szövés alapjainak elsajátítása. Ismerkedés a 
kötés és horgolás technikájával. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Textilmunkákhoz köthető rutinfeladatok folyamatos gyakorlása 
(fonalgombolyítás, vágás egyenes vonal mentén, forma kivágása, tű befűzése, 
csomó kötése fonalra, varrás eldolgozása egyre önállóbban).  

• Két anyag összevarrása, beszegése, gomb felvarrása, gumibehúzás. 

• Ismerkedés a kötés és horgolás eszközeivel, technikájával (érdeklődés szerint, 
egyéni megsegítéssel). 

• Szövéshez szükséges eszközök, alapanyagok megismerése, a mozdulatok 
gyakorlása. 

• Egyszerű, kisméretű darab szövése, egy-két szín alkalmazásával. 
 
Ismeretek 

• Textillel kapcsolatos tevékenységek megismerése. 

• Szálkihúzás, fonás, tanult öltések. 
• Láncöltés megismerése. 
• Textil szegése, összevarrása kézzel.  
• Gombfelvarrás, gumibehúzás.  

• Kötés – horgolás – szövés.  
 
Tevékenység 

• Eddigi tevékenységek folyamatos gyakorlása, egyes esetekben alkalmazása 
önállóan (vágás, tűbefűzés, csomókötés, varrások eldolgozása, rojtozás, 
fércelő öltés, tanult öltésformák). 

 
Ábrázolás-
alakítás : 
téma 
feldolgozása 
eltérő 
technikával,  
 
színek 
egymásra 
hatása, 
 
Kommunikáci
ó: 
lakáskultúra,  
divat, 
 
 
,  
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• Textilfajták megkülönböztetése, tanult öltésformák varrása segítséggel. 

• Láncöltés technikájának megismerése. 
• Eddigi tevékenységek önálló gyakorlása. Kisebb feladatok önállóan (gomb 

hiányzik: varródoboz, mi kell a felvarráshoz? Kiszaladt a gumi: mi kell a 
javításhoz?). 

• Kötés és horgolás eszközeinek és az elkészíthető tárgyak bemutatása, 
érdeklődés felkeltése a kézimunkázás iránt.  

• Egyszerű hurkolások próbálgatása, tetszés szerint egyszerű darabok készítése. 
• Kézimunkázás vastagabb fonalból, megfelelő eszközökkel tetszés szerint. 
• Szövés előkészítése segítséggel: szövés kartonon, egyszerű rámán. 
• Rossz harisnyák felvágása, összecsomózása, szőnyeghorgolás, önállóan 

fércelőöltés textilen.  

• Eddig elsajátított gyakorolt tevékenységek önálló alkalmazása.  

• Irányítással szőnyegszövés rámán. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Az alkalmazott technikák nyomán felmerülő alapanyagok, eszközök, 
technikák elnevezései (tűbefűző, kötőtű, horgolótű, kezdőszem, felvetés, 
vetélőfa, fonalak megnevezése, stb.) 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Képes felismerni a tanult textilfajtákat, a tanult öltésformák közül néhányat 
segítséggel tudjon alkalmazni.  
Képes egyszerű gombot felvarrni.  
Képes felismerni a különböző kézimunkák darabjait, eszközeit. 
 

 
 
Évfolyam: 7. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

2. Egyszerű háztartási munkák Órakeret:  

Előzetes tudás Hatékony mosogatás a főétkezések után. Közepes nagyságú szőnyeg 

tisztára porszívózása. Egyszerű konyhatechnikai eljárások (szeletelés, 
keverés) alkalmazása egyszerű, hideg ételek elkészítésében. Kiskert 
növényeinek öntözése adott szabályok szerint.  

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Egyszerű ételek és sütemények elkészítése. Automata mosógép 
használatának megismerése. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

     Fejlesztési feladat 
 

• Elektromos tűzhely, kenyérpirító, mikrohullámú sütő, kávéfőző 
biztonságos használata.  

• Teakészítés.  

• Gyümölcssaláta készítése.  

• Tojás, burgonya, virsli, stb. főzése.  

• Egyszerűen elkészíthető sütemények (porból, mélyhűtött tésztából) 

 
Társadalmi 
ismeretek: 
pályaválasztá
s, munk- 
amegosztás, 
 
Kommunikáci
ó: 
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sütése.  

• Automata mosógép használata. Teregetés. Száraz ruhák leszedése, 
elrakása.  

• Megadott helyiség önálló takarítása.  

• Takarítószerek és eszközök önálló használata.  

• A megismert munkafolyamatok önálló alkalmazása. 
-  
Ismeretek 

• Szeletelés, kés használat. 
• Konyhai gépek, eszközök megismerése, használata. 
• Egyszerű étel készítése sütéssel, főzéssel. 

• Takarítási munkák. 
• Mosógép használata. 

• Teregetés. Száraz ruhák leszedése, elrakása. 
 
Tevékenység 

• Önállóan élelmiszerek szeletelése, nyersanyagok, főzőedények, eszközök, 
kiválasztása.  

• Gyümölcssaláta elkészítése. Tízórai, uzsonna, reggeli készítés. 
• Hideg és egy meleg étel elkészítése (saláták, szendvicsek, sütemények) 

önállóan (melegítés, főzés, sütés, hűtés). 

• Felnőtt irányítása mellett önállóságra törekvéssel konyhai, háztartási gépek 
használata.  

• A főzési munkákhoz kapcsolódó tevékenységek gyakorlása (terítés, 
mosogatás, rendrakás) folyamatosan.  

• Automata mosógép használata. Teregetés, száraz ruhák leszedése, elrakása. 

• Takarítás, különböző helyiségekben (konyha, folyosó stb. 
• Eddig begyakorolt tevékenységek önálló alkalmazása. 

vendéglátás, 
lakás rendje, 
tisztaság 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Eddig használt fogalmak, egyszerű kezelést igénylő gépek megnevezése, 
azok használatához szükséges fogalmak. 
Gyümölcssaláták, ételek neve, elkészítéséhez szükséges fogalmak. 
Receptek gyűjtése. 
Tisztítószerek, takarítóeszközök, munkafolyamatok megnevezései, 
veszélyes anyagok, baleset megelőzés, 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Képes részt venni az eddig tanult és begyakorolt munkatevékenységekben. 
Fizikai támogatással képes részt venni a konyhai munkákban, elkészíteni 
egy-egy hideg, illetve egyszerű meleg ételt, ismeri az edényeket, 
eszközöket. Egyszerű konyhai gépek fizikai támogatással használ. 
Képes megadott helyiséget támogatással takarítani. Képes a takarítási 
munkákhoz és az adott munkadarabok elkészítéséhez szükséges anyagok 
és eszközök egyre önállóbb kiválasztására. 
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Évfolyam: 7. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

3. Személyes szükséglettel kapcsolatos teendők Órakeret:  

Előzetes tudás  Tanult helyzetben rutinszerűen alkalmazza a tisztálkodással és 
öltözködéssel kapcsolatos ismereteket. Menstruációs napokon a 
tanult módon, segítséggel ellátja magát. 
 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Balesetmentes, körültekintő munkavégzés. 

 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Az eddig tanult tevékenységek folyamatos gyakorlása, törekvés a rutinszerű 
alkalmazásra.  

• Textilanyagok alapanyagai és azok tulajdonságai, piktogramok jelentése, 
értelmezése, feladat eldöntése a jelek útmutatása alapján. 

• A piktogramok alapján ruha válogatása, mosás, teregetés segítséggel 
(színek, alapanyagok, vízhőfok beállítása). 

 
Ismeretek 

• Textilanyagok alapanyagai és tulajdonságai.  

• Ismerkedés a ruházaton és egyes eszközökön látható piktogramokkal, azok 
értelmezése. 

 
Tevékenység 

• Ruhaválogatás alapján mosás előkészítése. Mosás (kézi és gépi mosás) 
teregetés fázisai önállóan. 

• Rendrakás, eszközök elhelyezése, tiszta ruha összehajtása, helyrerakása. 
Vállfa használata. 

 

 
 
Olvasás-írás: 
használati és 
utasítás 
szövege és 
értelmezése 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Textíliák tulajdonságainak ismerete. Piktogramok, jelentéstartalmuk. 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Képes válogatni a ruhát színe, anyaga, szennyezettsége alapján, ismeri a 
mosás eszközeit. Képes egyes piktogramokat értelmezni.  
 

 
 
Évfolyam: 7. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

4. Vásárlás - Fogyasztóvédelem Órakeret:  

Előzetes tudás A tanult módon vásárol néhány áruféleséget az eladótól. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Körültekintő vásárlás. A szavatosság fogalmának megértése. Az árucikkek 
kiizetése. 
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Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Vásárlási lista készítése segítséggel 

• Adott árucikkek megtalálása önállóan.  
• Mérlegelés vásárláskor, tudja kívánságát és kifogásait megfogalmazni (jobb 

ízű, több van benne). 

• A szavatossági időmegkeresése és leolvasása adott árucikken. 
• A szavatosság lényegének megértése. 
• Fizetés segítséggel. 

 
Ismeretek 

• Vásárlás. 
• Alapanyagok vásárlása a konyhai tevékenységhez 
• A termékek szavatosságának megkeresése. 

• Az áru kifizetése. 
 
Tevékenység 

• Konyhai munkához szükséges alapanyagok megválasztása, azok beszerzése 
(néhány tétel). 

• Recept alapján készülő ételhez alapanyagok beszerzése (vásárlási-fizetési 
tevékenység).  

• A szavatosság időpontjának egyeztetése, a felírt dátum helyes értelmezése. A 
szavatosság lényegének megértése (romlott, fogyasztható). 

  

 
Számolás-
mérés: 
vásárlási 
gyakorlat, 
fizetés, 
mérőeszközö
k, mérések 
 
 
Olvasás-írás: 
használati és 
utasítás 
szövege és 
értelmezése 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Az alapanyagok kiválasztásához szükséges fogalmak beszerzési források 
megnevezése.  
Vásárlással, fizetéssel kapcsolatos fogalmak, kiegészítve a közlekedés és a 
viselkedéskultúra ide vonatkozó fogalmaival. 
Az anyagok eltarthatósága és tárolása során bevezetett új fogalmak 
(szavatosság, lejárati idő). 
 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Képes kívánságát megfogalmazni. 
Képes tájékozódni az üzletben, segítséggel tud néhány tételt vásárolni.  
Képes értelmezni a szavatossági idő jelölését. 

 
 
Évfolyam: 7. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

5. Piktogramok értelmezése Órakeret:  

Előzetes tudás Képi emlékezet. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Ismeretek alkalmazása valós helyzetekben. 
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Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Néhány gyakrabban látott piktogramot felismerése, értelmezése. 

• A tanult piktogramok felismertetése. 
• Élelmiszereken, tisztálkodási szereken található jelzések értelmezése. 

 
Ismeretek 

• Jelek megismerése, értelmezése, egyeztetése 
• Használati utasítás, kezelési utasítás, szavatosság jelzései. 

 
Tevékenység 

• Ismerkedés az élelmiszereken és tisztálkodási szereken található jelekkel. 
• Megismert jelek megmutatása, értelmezése, egyeztetése, válogatása. 
• Élelmiszereken és tisztálkodási szereken található jelek megkeresése, 

megmutatása, és az utasítás szerinti eljárás fontosságának tudatosítása 
példák alapján. 

 

 
Olvasás-írás: 
olvasás, 
szövegértelm
ezés  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Piktogramok jelzéseivel és azok értelmezésével kapcsolatos fogalmak. 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Tudja, hogy a termékeken hol találhatók a piktogramok, felismer közülük 
néhányat.  
Képes tevékenységei során a piktogramokat értelmezni. 
 

 
 
Évfolyam: 7. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

6. Anyagok alakítása Órakeret:  

Előzetes tudás Anyagok alakíthatósága, festés, színezés, formák vágása, képlékeny 
anyagok alakítása, műveletek textillel. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Az alkotás örömének átélése. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• A tanult technikákkal irányítás mellett egyszerű tárgyak készítése.  
• Az anyagok tulajdonságainak megismerése.  
• Kötözött és viaszos batikolás. 
• Szövés. 
• Kötés. 
• Keresztszemes öltés. 

 
Ábrázolás-
alakítás: több 
technika 
alkalmazásáv
al tárgyak, 
alkotások 
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• Adott anyagból készült tárgyakat keresni környezetében használhatóság, és 
más tulajdonságaik alapján. 

• Önállóan tárgyakat készíteni a megismert anyagokból és technikákkal. 
 
Ismeretek 

• Újabb alapanyagok és tulajdonságaik megismerése. 
• Műanyag, bőr-műbőr, alufólia, papírmasé, üvegfestés, gyöngyfűzés, viasz, 

gyurma. 

• Természetes anyagok és műanyagok alakíthatósága és tulajdonságai. 
Termések. 

 
Tevékenység 

• Egyszerű tárgyak készítése minta alapján változatos anyagokból.  

• A szükséges technika, eszközhasználat elsajátítása. 
• Képek, plakátok, ajándéktárgyak készítése. 
• Eddigiek alapján a megismert technológiai eljárások alkalmazásával elemi 

figurák készítése segítséggel. 
• Tárgyak készítése különböző alkalmakra. (batikolás, gyöngyfűzés, szövés, 

makramé) 

készítése 
egyéni 
ötletek 
megvalósítás
a 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Az anyag eredetére, előkészítésére, feldolgozására, valamint a belőlük 
készíthető munkadarabok használhatóságával összefüggő fogalmak. 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Képes megismerni különböző anyagokat, megmunkálásának különböző 
módjait.  
Képes a tanult technikák alapján elemi alkotások készítésében részt venni.  
Képes ismereteit alkalmazni a különböző természetes anyagok 
megmunkálásakor. 
 

 
 
Évfolyam: 8. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

1. Textilmunkák Órakeret:  

Előzetes tudás A tanult textilfajták felismerése. Néhány tanult öltésforma alkalmazása. 
Gombfelvarrás. Különböző kézimunkák darabjainak, eszközeinek 
felismerése. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Tanult technikák elemi szintű ismerete, alkalmazása. Ismerkedés a 
varrógép használatával. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Az eddig tanult, textilmunkákhoz köthető rutinfeladatok folyamatos 
gyakorlása.   

• Két anyag összevarrása, beszegése, különféle gomb felvarrása, gumibehúzás. 
• Ismerkedés a kötés és horgolás eszközeivel, technikájával (érdeklődés szerint, 

 
Ábrázolás-
alakítás: téma 
feldolgozása 
eltérő 
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egyéni megsegítéssel). 

• Patent, kapocs felerősítése.  

• Ruhán lévő szakadás megvarrása.  
• Ismerkedés a varrógéppel, varrás fizikai segítséggel. 

 
Ismeretek 

• A tanult technikák kivitelezésének egyre magabiztosabbá tétele. 
• Bonyolultabb gombok, patentok, kapcsok felvarrása, felerősítése. 
• Annak felismerése, hogy a ruházat javításra szorul. 
• Egyenes vonalú varrás varrógéppel, segítséggel. 

 
 
Tevékenység 

• Eddigi technikák folyamatos gyakorlása, egyes esetekben önálló alkalmazása.  

• Textilfajták megkülönböztetése, tanult öltésformák varrása segítséggel. 
• Eddigi tevékenységek önálló gyakorlása. Kisebb feladatok kivitelezése 

önállóan (gomb hiányzik: varródoboz, mi kell a felvarráshoz? Kiszaladt a gumi: 
mi kell a javításhoz?). 

• Kötés és horgolás eszközeinek és az elkészíthető tárgyak bemutatása, 
érdeklődés felkeltése a kézimunkázás iránt.  

• Egyszerű hurkolások próbálgatása, tetszés szerint egyszerű darabok készítése. 
• Kézimunkázás vastagabb fonalból, megfelelő eszközökkel tetszés szerint. 
• Szövés előkészítése segítséggel: szövés kartonon, egyszerű rámán. 
• Rossz harisnyák felvágása, összecsomózása, szőnyeghorgolás, önállóan 

fércelőöltés textilen.  

• Varrás varrógéppel, segítséggel. 

technikával,  
 
színek 
egymásra 
hatása, 
 
Kommunikáci
ó: 
lakáskultúra,  
divat, 
 
Kommunikáci
ó 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Az alkalmazott technikák nyomán felmerülő alapanyagok, eszközök, 
technikák elnevezései (tűbefűző, kötőtű, horgolótű, kezdőszem, felvetés, 
vetélőfa, fonalak megnevezése, stb.). Varrógép. 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Képes felismerni a tanult textilfajtákat, a tanult öltésformák közül néhányat 
segítséggel tudjon alkalmazni.  
Képes egyszerű javítási feladatokat elvégezni öltözékén (gomb 
felerősítése). 

 
 
Évfolyam: 8. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

2. Egyszerű háztartási munkák Órakeret:  

Előzetes tudás Részvétel a begyakorolt munkatevékenységekben. Részvétel a konyhai 
munkákban, egyszerű ételek, sütemények elkészítése. Egyszerű konyhai 
gépek használata támogatással. Adott helyiség takarítása. A 
munkafolyamathoz szükséges anyagok és eszközök egyre önállóbb 
kiválasztása.  
 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Egyre hosszabb munkafolyamatok elvégzése. 



314 
 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

     Fejlesztési feladat 
 

• Félkész ételek (pl. puding, leves) elkészítése. 

• Automata mosógép önálló használata.  

• Teregetés, száraz ruhák leszedése, összehajtogatása, elrakása önállóan.  

• Megadott helyiség önálló takarítása.  

• Talajművelés az iskola kiskertjében. 

• Lehetőség szerint magok elvetése, palánták elültetése kiskertben. 
Magok elvetése, palánták elültetése virágcserépbe vagy ládába.  
 

Ismeretek 

• Egyszerű félkész ételek elkészítése. 
• Takarítási munkák. 
• Mosógép használata. 
• Teregetés. Száraz ruhák leszedése, összehajtogatása, elrakása. 
• Műveletek a kiskertben (talajgondozás, magok elvetése, palántázás). 

 
Tevékenység 

• Vizuális segítséggel konyhai, háztartási gépek használata önállóan.  
• Félkész ételek elkészítése.  

• Speciális szakácskönyv alapján ételek főzése, sütése. 

• A főzési munkákhoz kapcsolódó tevékenységek gyakorlása (terítés, 
mosogatás, rendrakás) folyamatosan.  

• Automata mosógép használata. Teregetés, száraz ruhák leszedése, 
összehajtogatása, elrakása. 

• Takarítás, különböző helyiségekben (konyha, folyosó stb.). 
• Eddig begyakorolt tevékenységek önálló alkalmazása. 

 
Társadalmi 
ismeretek: 
pályaválasztá
s, munk- 
amegosztás, 
 
Kommunikáci
ó: 
vendéglátás, 
lakás rendje, 
tisztaság 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Eddig használt fogalmak, egyszerű kezelést igénylő gépek megnevezése, 
azok használatához szükséges fogalmak. 
Gyümölcssaláták, ételek neve, elkészítéséhez szükséges fogalmak. 
Receptek gyűjtése. Speciális szakácskönyv. 
Tisztítószerek, takarítóeszközök, munkafolyamatok megnevezései, 
veszélyes anyagok, baleset megelőzés, 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Felnőtt jelenlétében tudjon félkész ételeket elkészíteni, illetve speciális 
szakácskönyv alapján egyszerű ételeket főzni és sütni. Képes legyen a 
konyhai eszközöket biztonságosan használni. 
A tanult módon képes kitakarítani egy adott helyiséget. Képes a 
megszáradt ruhákat leszedni a szárítóról, a tanult módon összehajtogatni 
és adott szempontok szerint elrakni.  
Legyen képes egy adott helyiséget a tanult módon kitakarítani. 
Legyen képes a tanult módon egyszerű kerti munkákat (pl. öntözés) 
elvégezni. 
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Évfolyam: 8. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

3. Személyes szükséglettel kapcsolatos teendők Órakeret:  

Előzetes tudás Szétválogatja a ruhát színe, anyaga, szennyezettsége alapján, ismeri a 
mosás eszközeit, használatkor egyes piktogramokat felismer. 
 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Balesetmentes, körültekintő munkavégzés. Piktogramok jelentésének 
figyelembe vétele. 

 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Textilanyagok alapanyagai és azok tulajdonságai, piktogramok jelentése, 
értelmezése, feladat eldöntése a jelek útmutatása alapján. 

• Vasalás, irányítás mellett. 

• A piktogramok alapján ruha válogatása, mosás, teregetés, vasalás segítséggel 
(színek, alapanyagok, vízhőfok, vasaló beállítása). 

 
Ismeretek 

• Textilanyagok alapanyagai és tulajdonságai.  
• Piktogramok értelmezése. 

• Vasaló használata. 
 
Tevékenység 

• Különböző anyagok vasalásának gyakorlása irányítással 
• (a ruházaton található piktogramok irányító jellegének felhasználásával). 
• Ruhaválogatás alapján mosás előkészítése. Mosás (kézi és gépi mosás) 

teregetés, vasalás fázisai önállóan. 

• Rendrakás, eszközök elhelyezése, tiszta ruha összehajtása, helyrerakása. 

 
 
Olvasás-írás: 
használati és 
utasítás 
szövege és 
értelmezése 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

A textil alapanyagának tulajdonságaival, mosásával, vasalásával 
kapcsolatos fogalmak. Háztartási gépek használatával kapcsolatos 
fogalmak. 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Képes válogatni a ruhát színe, anyaga, szennyezettsége alapján, ismeri a 
mosás, vasalás eszközeit, használatkor a piktogramok utasításait 
figyelembe venni.  
 

 
 
Évfolyam: 8. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

4. Vásárlás - Fogyasztóvédelem Órakeret:  

Előzetes tudás  Vásárlással kapcsolatos kívánságát megfogalmazza. Ismert üzletben 
tájékozódik, segítséggel néhány tételt megvásárol. Ismeri a szavatossági 
idő fogalmát. 
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Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Körültekintő, megtervezett vásárlás. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Vásárlási lista készítése önállóan. 
• Adott árucikkek megtalálása önállóan ismeretlen élelmiszerboltokban is.  

• Mérlegelés vásárláskor, tudja kívánságát és kifogásait megfogalmazni 
(drágább, jobb ízű, több van benne). 

• A szavatossági időmegkeresése és értelmezése adott árucikken. 

• A szavatossági idő jelölésének figyelembe vétele vásárláskor. 
• Ruhán, cipőn található jelzések értelmezése. 
• Csere lehetőségei, visszaváltás, levásárlás 

 
Ismeretek 

• Vásárlás. 
• Alapanyagok vásárlása a konyhai tevékenységhez 
• A termékek szavatosságának ellenőrzése. 

• Sajt célra ruha, cipő vásárlása  
• A kezelési útmutató jelzéseinek értelmezése. 

 
Tevékenység 

• Konyhai munkához szükséges alapanyagok megválasztása, azok beszerzése 
(néhány tétel). 

• Recept alapján készülő ételhez alapanyagok beszerzése (vásárlási-fizetési 
tevékenység), az áruk tüzetes megvizsgálása minőség, mennyiség, ár 
tekintetében, azok tárolási lehetőségének megismerése.  

• A szavatosság időpontjának egyeztetése, a felírt dátum helyes értelmezése. A 
szavatosság lényegének megértése (romlott, fogyasztható). 

• Mérlegelés, vita: melyik a jobb, takarékosabb választás. 
• Körültekintő vásárlás, több kirakat, üzlet kínálata, megfelelő szín, anyag, 

méret, minőség alapján.  

• Döntés szempontjainak megbeszélése 

 
Számolás- 
mérés: 
vásárlási 
gyakorlat, 
fizetés, 
mérőeszközö
k, mérések 
 
 
Olvasás-írás: 
használati és 
utasítás 
szövege és 
értelmezése 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Az alapanyagok kiválasztásához szükséges fogalmak beszerzési források 
megnevezése.  
Vásárlással, fizetéssel kapcsolatos fogalmak, kiegészítve a közlekedés és a 
viselkedéskultúra ide vonatkozó fogalmaival. 
Az anyagok eltarthatósága, tárolása, kezelése során bevezetett új fogalmak 
(szavatosság, lejárati idő, kezelési útmutató, jótállás). 
 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Képes kívánságát és kifogásait megfogalmazni. 
Képes tájékozódni az üzletben, segítséggel tud néhány tételt vásárolni.  
Képes értelmezni a szavatossági idő jelölését. 
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Évfolyam: 8. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

5. Piktogramok értelmezése Órakeret:  

Előzetes tudás Képes megkeresni adott termékeken a piktogramokat, néhányat felismer, 
megnevez.  

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Ismeretek alkalmazása valós helyzetekben. 

 
 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Néhány gyakrabban látott piktogramot felismerni, értelmezni. 
• A tanult piktogramok felismertetése. 

• Gyógyszereken, élelmiszereken, vegyszereken található jelzések értelmezése. 
 
Ismeretek 

• Jelek megismerése, értelmezése, egyeztetése 
• Használati utasítás, kezelési utasítás, szavatosság jelzései. 

 
Tevékenység 

• Ismerkedés az élelmiszereken, tisztítószereken, ruhaneműk kezelési 
útmutatóján található jelekkel. 

• Megismert jelek megmutatása, értelmezése, egyeztetése, válogatása. 

• Élelmiszereken, gyógyszereken, tisztítószereken ruhaneműk kezelési 
útmutatóján található jelek megkeresése, megmutatása, és az utasítás 
szerinti eljárás fontosságának tudatosítása példák alapján. 

 

 
Olvasás-írás: 
olvasás, 
szövegértelm
ezés  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Piktogramok jelzéseivel, használati útmutatóival, és azok értelmezésével 
kapcsolatos fogalmak. 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Tudja, hogy a termékeken hol találhatók a piktogramok, felismer közülük 
néhányat.  
Képes tevékenységei során a piktogramokat értelmezni. 
 

 
 
Évfolyam: 8. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

6. Anyagok alakítása Órakeret:  

Előzetes tudás Különböző anyagok és  azok megmunkálási módjainak ismerete. A tanult 
technikákkal elemi szintű alkotások készítése. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Az alkotás örömének átélése. 
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Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• A tanult technikákkal irányítás mellett egyszerű tárgyak készítése.  
• Az anyagok tulajdonságainak megismerése.  

• Kötözött és viaszos batikolás. 
• Szövés. A szőttes eltisztázása. 
• Kötés. 
• Keresztszemes öltés. 
• Hímzés. 

• Adott anyagból készült tárgyakat keresni környezetében használhatóság, és 
más tulajdonságaik alapján. 

• Önállóan tárgyakat készíteni a megismert anyagokból és technikákkal. 
 
Ismeretek 

• Újabb alapanyagok és tulajdonságaik megismerése. 
• Műanyag, bőr-műbőr, alufólia, papírmasé, üvegfestés, gyöngyfűzés, viasz, 

gyurma. 

• Természetes anyagok és műanyagok alakíthatósága és tulajdonságai. 
Termések. 

 
Tevékenység 

• Egyszerű tárgyak készítése minta alapján változatos anyagokból. 

• A szükséges technika, eszközhasználat elsajátítása 
• Képek, plakátok, ajándéktárgyak készítése 
• Eddigiek alapján a megismert technológiai eljárások alkalmazásával elemi 

figurák készítése segítséggel 

• Tárgyak készítése különböző alkalmakra (hímzés, keresztszemes öltés) 

 
Ábrázolás- 
alakítás: több 
technika 
alkalmazásáv
al tárgyak, 
alkotások 
készítése 
egyéni 
ötletek 
megvalósítás
a 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Az anyag eredetére, előkészítésére, feldolgozására, valamint a belőlük 
készíthető munkadarabok használhatóságával összefüggő fogalmak. 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Képes megismerni különböző anyagokat, megmunkálásának különböző 
módjait.  
Képes a tanult technikák alapján elemi figura készítésében részt venni.  
Képes ismereteit alkalmazni a különböző természetes anyagok 
megmunkálásakor. 
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Környezetismeret 
 
Évfolyam: 5-8. 

 
 

A környezetismeret tantárgy felkészíti a tanulót a természeti környezetével való 
harmonikus együttélésre, felismeri a környezet és saját egészsége, mentális épsége közötti 
összefüggéseket. Kialakítja igényét az épített és a természeti környezet épségének, 
szépségének megóvására. 
Célja bővíteni a tanuló meglévő ismereteit élő és élettelen környezetünk jelenségeiről, 
megfigyelések alapján következtetések levonása, tapasztalatok hasznosítása a környezet 
megóvása érdekében. Kialakítani az igényét a természet védelemére, az élőlények és 
környezetük kölcsönhatásainak megismerésén keresztül környezetkímélő és természetvédő 
szemlélet kialakítására, törekedni a környezet igényessé, széppé, tisztábbá formálására. 
Elsajátíttatni a helyes egészségügyi és higiénés szokásokat, kialakítani olyan alapvető 
egészségügyi ismereteket, készségeket, amelyek hozzájárulnak a test megismeréséhez, a 
személyi higiénia és a megfelelő, ízléses, praktikus öltözködés iránti igényt és az egészség 
védelmét.  
Tudatosítani az egészséges életmód szokásrendszerét a helyes táplálkozás, a testedzés, a 
sportolás jótékony hatását a mindennapokban.  
Megismerni a saját testet és annak működését, a betegségeket megelőzni, a leggyakrabban 
előforduló betegségek tüneteit, a gyógyulást elősegítő terápiákat megismerni és az orvos és 
gyógyszerek szerepét tudatosítani. 
Megismerni a balesetvédelem egyszerűbb szabályait, az egészséges életmódot 
veszélyeztető anyagokat, azok káros hatásait és a megelőzés módját. 
A tanuló szocializációs szintjét fejleszteni, kialakítani felelősségérzetét a természettel és 
embertársaival szemben, adott helyzetekben az önálló telefonhasználatot és megfelelő 
segélykérés technikáit elsajátíttatni.  
A tantárgy különösen fontos szerepet tölt be az önismeret és a társas kultúra fejlesztésében 
és a testi-lelki egészségre nevelésben, amennyiben megalapozza a helyes önismeretet, 
elősegíti a tanuló saját teste működésének, ápolásának megismerését, elsajátítását; 
lehetővé teszi a test felépítésének, jellegzetességeinek, a testrészek funkciójának és a 
szervezet összehangolt működésének megismerését. Mindezzel hozzájárul a jó közérzet 
feltételeinek, a komfortérzet kialakításának és fenntartásának megismeréséhez. 
A tantárgy a szociális és állampolgári kompetencia alakításához az egészséges önértékelés 
és a társas kapcsolatokban szükséges alkalmazkodási képesség fejlesztésével járul hozzá. 
Előtérbe kerül az önismeret és a közvetlen szociális környezet megismerése, a társas 
viselkedés szabályainak ismerete, betartása.  
A természettudományos és technikai kompetencia fejlesztése során a tanuló megismeri a 
természet nagy csoportjait, felismeri a környezeti tényezőknek az élő természetre gyakorolt 
hatásait, képessé válik egyszerű folyamatok megnevezésére. Mindez megerősíti a 
környezeti ártalmakkal szembeni érzékenységét, elősegíti a természeti környezettel való 
harmonikus együttélését. 
A természettudományos ismeretek elsajátítása tartozhat az autizmus spektrum zavarral 
küzdő tanulók erősségei közé, többlettámogatást igényelhetnek azonban az ismeretek 
gyakorlati alkalmazása terén. Az érintett tanulók jellegzetesen sajátos speciális 
ismeretszerzési nehézségei miatt a tanulás során nem számíthatunk a gyermekek spontán 
érdeklődésére, előzetes megfigyeléseire, élményeire. E területen is nagy hangsúlyt kap a 
közvetlen tapasztalás.A tantárgy kiemelt szerepet játszik az erkölcsi nevelés területén a 
természeti környezetben megfelelő viselkedésre neveléssel az állat és növényvilág 
nyugalmának megőrzése érdekben és a felelős viselkedés kialakítására a közösségi 
környezetben. 
A nemzeti azonosságtudat fejlődéséhez és a hazafias neveléshez a közösségi terek, az 
épített és természeti környezet ápolásával, a rend és tisztaság fokozott védelmével járul 
hozzá. 
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Kiemelkedően fontos a közvetlen társadalmi és természeti környezet ismerete, az azokkal 
való harmonikus kapcsolat. Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók elsősorban saját, 
közvetlen élményeiken keresztül, esetleg speciális érdeklődési körüknek megfelelően 
ismerhetik meg nemzeti kultúránk értékeit.  
Kiemelt szerepet játszik a tantárgy a testi és lelki egészségre nevelésben az egészségre 
káros szokások felismertetésével, kialakulásuk tudatos elkerülésére neveléssel, igény 
felkeltésével a tiszta, gondozott környezet megteremtésére és megóvására, és értelmi 
képességeinek megfelelő ismeretek nyújtásával a testi változások megismerésére és 
elfogadására. 
Elsődleges az érzelmi biztonság megteremtése, a pozitív, reális énkép és önértékelés 
támogatása, a fejlődési zavarral gyakran együtt járó szorongás megelőzése, oldása. 
A helyes étkezési, alvási, önápolási szokások, a rendszeres mozgás iránti igény kialakítása 
szintén prioritást kap az egyéni fejlesztési tervben. 
A megfelelő szexuális viselkedés kialakításában a családok számára hatékony segítséget 
kell nyújtania az iskolának, mivel a szociális megértés sérülése e területet speciálisan 
nehézzé teszi. 
A viselkedésproblémák megelőzése és hatékony kezelése hozzájárul a testi-lelki egészség 
megőrzéséhez és kiküszöbölheti a gyógyszeres kezelést. 
A tantárgy a médiatudatosságra nevelésben fontos szerepet tölt be a médiumok 
felhasználásának megismertetésével és a tanulók látókörének szélesítésével. 
Az érintett tanulók különösen veszélyeztetettek lehetnek a különböző médiumok által 
közvetített tartalmak meg nem értése, félreértése tekintetében és fokozott a függőségek 
kialakulásának veszélye is. Ugyanakkor a különböző médiumok lehetővé teszik az élő 
nyelvtől és szociális közvetítéstől független tanulást és kapcsolatteremtést, valamint olyan 
multimédiás tananyagok kialakítását, mely lelassítja és hozzáférhetővé teszi a szociális 
interakciókat, nagyban hozzájárulva a fejlődési zavar következményeinek enyhítéséhez. 
A tantárgy a természettudományos és technikai kompetencia fejlesztését támogatja, 
tudatosítva a környezet védelmének és megóvásának fontosságát. A tanulók megismerik a 
gyógy- és fűszernövények szerepét és használatukat, felismerik az összefüggéseket az 
időjárási viszonyok és a természet átalakulása között, és az emberi tevékenységek 
környezetre gyakorolt hatását. 
A természettudományos ismeretek elsajátítása tartozhat az autizmus spektrum zavarral 
küzdő tanulók erősségei közé, többlettámogatást igényelhetnek azonban az ismeretek 
gyakorlati alkalmazása terén. Az érintett tanulók jellegzetesen sajátos speciális 
ismeretszerzési nehézségei miatt a tanulás során nem számíthatunk a gyermekek spontán 
érdeklődésére, előzetes megfigyeléseire, élményeire. E területen is nagy hangsúlyt kap a 
közvetlen tapasztalás. 
A szociális és állampolgári kompetencia fejlesztéséhez hozzájárul a környezet és az 
egészség megóvására nevelés és a betegségek megelőzése érdekében történő közösségi 
kezdeményezésekben, társadalmi megmozdulásokban való részvétel. Előtérbe kerül az 
önismeret és a közvetlen szociális környezet megismerése, a társas viselkedés szabályainak 
ismerete, betartása.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



321 
 

Évfolyam: 5. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

1. Az emberi test Órakeret:  

Előzetes tudás Főbb testrészek (fej, nyak, mell, has, hát, kar, láb) megmutatása saját 
testén.  

 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Saját testrészek és érzékszervek funkcióinak ismerete. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• A testrészek nevét, funkcióját ismerni. 
• Érzékszervek funkcióit ismerni, az érzékszerveket  óvni.  
• Ismerni a segédeszközök használatának fontosságát, védelmét, kezelését. 
• Panaszokat észlelni, a kapott utasításokat betartani. 

 
Ismeretek 

• Testrészek, érzékszervek megmutatása, funkciójuk. 
• Meglévő ismeretek rendszerezése. 
• Az érzékszervek funkciója, védelmük. 

• Ismerkedés a segédeszközökkel. 

• Az egészség fogalma, jellemzői, a betegségek tünetei. 
• Betegségek: megfázás, gyomorrontás, influenza és más fertőző betegségek. 
• Fájdalom jelzése, a fájdalom helye. 
• Gyógyszer elfogadása. 

 
Tevékenység 

• Tükörképen ismerkedés saját testtel.  
• Főbb testrészek megmutatása saját magán és más személyeken képek 

alapján, megnevezés után. 

• Az érzékszervek funkcióinak tapasztalat közbeni megismerése. 
• Jobb és bal oldal elkülönítése saját testén. 
• A tanuló külső tulajdonságainak megismerése. 

• Fiú-lány megkülönböztetése.  
• Képösszerakás, csoportosítás. 
• Érzékszervek megnevezése, funkciója.  
• Az érzékelés folyamatának és az érzékszervek elemi szintű ismerete. 

• A szemüveg használata.  
• A hallókészülék használata. 
• Adott betegség tüneteinek felismerése (gyomorrontás, influenza, bőrtünetek) 
• Az orvosi kezelés utasításainak betartása. 
• Személyre szabott segítséggel szükséges orvosi beavatkozás, kezelés (pl. oltás) 

elfogadása. 

 
Kommunikáci
ó  
 
Mozgásnevel
és 
 
Ábrázolás-
alakítása 
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• Együttműködés az iskolai orvosi vizsgálat során. 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Testrészek és érzékszervek nevei 
Betegségek, sérülések nevei 
Fájdalom fogalma 

A fejlesztés várt 
eredményei a  ciklus 
végén 

Az érzékszervek elemi funkcióit ismeri. 
Személyre szabott segítséggel óvja érzékszerveit, a szükséges 
segédeszközöket tanult módon használja. 

 
 
Évfolyam: 5. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

2. Egészségmegőrzés - Egészséges életmód Órakeret:  

Előzetes tudás Ismerős, jól strukturált környezetben képes nyugodt viselkedésre. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Veszélyhelyzetek felismerése és elkerülése. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Önállóan kézmosás arcmosás, fogmosás szükség szerint. 
• A rendszeres testedzést bevezetni. 

• A vitaminok szerepét megismerni. 
• A napozószerek, bőrvédő-, és bőrápoló szerek használatának elfogadása.  
• Panaszainak tudatosítása. 
• Az orvos utasításait, tanácsait követni.  

• A játék, munka és a közlekedés során kívánatos magatartást tudatosítani. 
• Váratlan helyzetekben is helyesen viselkedni.  
• Segítségkérés. 
• Önfegyelem gyakorlása. 
 

 
Ismeretek 

• Tisztálkodás. A test tisztán tartása. Hajápolás. Körömápolás. 

• A mozgásszegény életmód veszélyeinek megismerése, a test edzése. 

• A vitaminforrások megismerése. 
• Veszélyforrások a szabadban (a Nap káros hatása, kullancs). 
• Az iskolások orvosi vizsgálata. 
• Egészség – betegségek. 
• Az iskolában, az utcán és játék közben előforduló balesetek. 
• Sportolás, fürdőzés közben és a háztartásban történő balesetek megelőzése. 
• A felnőttek értesítésének módja baleset esetén. 

 
Tevékenység 

 
Kommunikáci
ó  
 
Társadalmi 
ismeretek 
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• Önálló mosdás, fogmosás, hajápolás, hajvágás, a haj ellenőrzése (tetűirtás). 

• Rendszeres körömvágás, tisztítás, a körömrágás kerülése.  
• A pattanásos bőr ápolása.  

• A menstruáció, a magömlés és az ezekkel kapcsolatos higiéniai 
szabályok. 

• Részvétel a mozgásfoglalkozásokon. 

• A vitamint tartalmazó élelmiszerek megismerése, csoportosítása. 
• Megfelelő mennyiségű folyadék fogyasztásának szükségessége, fogyasztása.  
• A tavaszi és nyári napozás szabályainak megismerése. 

• Kullancs-csípés elleni védekezés elfogadása. 
• Az orvosi vizsgálatok helye az iskolában, funkciójuk, aktív együttműködés a 

vizsgálatokon.  

• Iskolai csoportszabályok megismerése, elfogadása.. 

• Segítség kérése felnőttől a tanult módon. 

 
 

Kulcsfogalmak/ 
Fogalmak 

Általa használt tisztálkodási eszközök és anyagok neve 
Orvosi vizsgálattal, gyógyszerezéssel kapcsolatos szavak. 
Egészséges életmóddal, napozással kapcsolatos fogalmak.. 
Szükség esetén AAK-s eszköz használata. 
 

A fejlesztés várt 
eredményei  

A tanult módon ápolja, óvja testét. 
Személyre szabott segítséggel tartja be az iskolai baleset megelőzési 
szabályokat. 

 
 
Évfolyam: 5. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

3. Élő természet – élőlények és környezetük Órakeret:  

Előzetes tudás Saját maga elkülönítése környezetétől. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Saját maga, családtagjai, tanárai, társai személyes adatainak ismerete 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
Pontok 

Fejlesztési feladat 
• Környezetében lévő emberek felismerése. 

• A megszerzett ismereteket alkalmazása. 
• Főfogalmak – élőlények (ember, állat, növény) 

 
Ismeretek 

• Saját személyes adatai 
• Családtagok adatai 

 
Kommunikáci
ó  
 
Ábrázolás, 
alakítás 
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• Iskolai személyek adatai 

• Alapvető családi ünnepek jellemzői 
• Ismerősök, állatok, növények főfogalom alá rendezése 

Tevékenység 
 

• Saját név, családtagok keresztneve. 
• Osztálytársak, tanárok keresztnevének és teljes nevének megismerése.       
• Saját keresztnevére odafordulás.  
• Saját teljes nevének, lakcímének ismerete.  

• A családi relációk, kapcsolatok-szülők, testvérek, nagyszülők megismerése.  
• Az iskolában dolgozó személyek nevének és foglalkozásuknak megismerése.  
• Családi ünnepek is hozzájuk kapcsolódó tárgyak összekapcsolása. 
• A tanult élőlények változó szempontú csoportosítása., csoportosítás 

főfogalmak szerint (emberek, növények, állatok). 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Állatok, növények neve, személynevek, rokoni fokozatok 
Szükség esetén AAK – s eszköz használata 

A fejlesztés várt 
eredményei a ciklus 
végén 

Személyre szabott segítséggel tudja saját nevét, családjában a rokoni 
kapcsolatokat,(szülők, testvérek, nagyszülők) tanárai, társai keresztnevét.  

 

 
 
Évfolyam: 6. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

1. Az emberi test Órakeret:  

Előzetes tudás Az érzékszervek elemi funkcióit ismeri. 
személyre szabott segítséggel óvja érzékszerveit, a szükséges 
segédeszközöket tanult módon használja. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Saját test jellemzőinek, változásainak felismerése 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

 
Fejlesztési feladat 

• A testrészek nevét, funkcióját ismerni. 

• Érzékszervek funkcióit ismerni, az érzékszerveket óvni.  
• Panaszokat észlelni, a kapott utasításokat betartani. 
• Saját testkontroll elősegítése. 

Ismeretek 

• Testrészek, érzékszervek megmutatása, funkciójuk. 
• Meglévő ismeretek rendszerezése. 
• Az érzékszervek funkciója, védelmük. 
• Az egészség fogalma, jellemzői, a betegségek tünetei. 

 
Kommunikáci
ó 
 
Mozgásnevel
és 
 
ábrázolás-
alakítása 
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• Betegségek: megfázás, gyomorrontás, influenza és más fertőző betegségek. 

• Sérülések felismerése. 
• Fájdalom jelzése, a fájdalom helye. 
• Gyógyszer elfogadása. 

 
Tevékenység 

• Ismert testrészek körének bővítése, megmutatása saját magán és más 
személyeken 

• Az érzékszervek funkcióinak tapasztalat közbeni megismerése 
• Bal és jobb oldal elkülönítése saját és másik ember testén 
• A tanuló külső tulajdonságainak változásai  

• A saját testmagasság növekedésének megfigyelése 

• A saját testének jellemzői  (testmagasság, testalkat, szemszín, haj) 
összehasonlítása más személlyel 

• Felnőtt-gyerek megkülönböztetése 

• Az életkorok jellemző jegyeinek megállapítása 

• Saját nem meghatározása 

• Betegség megelőzése élethelyzetekben 

• Sérülések  tüneteinek felismerése (vágás, szúrás, égés) 

• Az orvosi kezelés utasításainak betartása 
• Együttműködés orvosi vizsgálat során 
• Személyre szabott segítséggel szükséges orvosi beavatkozás, kezelés (pl. oltás) 

elfogadása 

• Viselkedési szabályok az orvosi rendelőben 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Testrészek és érzékszervek nevei 
Betegségek, sérülések nevei 
Fájdalom fogalma  

A fejlesztés várt 
eredményei a ciklus 
végén 

Saját külső tulajdonságait ismeri, személyre szabott segítséggel megfigyeli 
a változásait. 
 

 
 
Évfolyam: 6. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

2. Egészségmegőrzés - Egészséges életmód Órakeret:  

Előzetes tudás A tanult módon ápolja, óvja testét. 
Személyre szabott segítséggel tartja be az iskolai baleset megelőzési 
szabályokat. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Balesetek megismerése, tudatosítása, elkerülés lehetséges módjai 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 
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Fejlesztési feladat 
 

• Panaszai megfigyelése saját magán.  

• A napozószerek, bőrvédő-, és bőrápoló szerek önálló, szükség szerinti 
használata.  

• Vitaminok elfogadása. 
• Rendszeres mozgás kialakítása. 
• Az orvos utasításait, tanácsait követni. 
• Tevékenységvégzés során a kívánatos magatartást tudatosítani. 
• Váratlan helyzetekben is helyesen viselkedni.  
• Segítségkérés. 

• Önfegyelem gyakorlása. 
 
Ismeretek 

• A mozgásszegény életmód veszélyeinek megismerése, a test edzése. 
• Az iskolások orvosi vizsgálata. 
• Orvosi rendelő, háziorvos. 
• Az iskolában, az utcán és játék közben előforduló balesetek. 
• A balesetek megelőzése. 
• A mentőláda tartalma. 

• A felnőttek értesítésének módja baleset esetén. 
 
Tevékenység 

• Rendszeres testmozgás, részvétel a mozgásfoglalkozásokon. 
• Iskolaorvosi-, Család orvosi-, Szakorvosi-, Fogorvosi rendelő jellegzetességei 

• Viselkedési szabályok megismerése az orvosi vizsgálat során. 
• Balesetek (az élet minden területén) megismerése 
• Az iskolai baleset megelőzési szabályok megismerése, betartása.  

• A mentőláda tartalmának megismerése, a benne lévő eszközök és szerek 
használatának megismerése (kötszer, fertőtlenítő). 

• Telefon használata (segítségkérés), segélykérő telefonszámok ismerete. 
• Segítség kérése a tanult módon, személyre szabott segítséggel, felnőttől. 

 
 

 
Kommunikáci
ó  
 
 

Kulcsfogalmak/ 
Fogalmak 

A balesetek neve. Az ellátáshoz szükséges eszközök és tevékenységek neve. 
Szükséges szabályok megnevezése. 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Személyre szabott segítséggel vegyen részt a mozgásfoglalkozásokon, a 
számára kijelölt egészségmegóvó feladatokat végezze el. 
Személyre szóló segítséggel működjön együtt az iskolában az egészségügyi 
dolgozókkal.  

 
 
 
Évfolyam: 6. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

3. Élő természet – élőlények és környezetük Órakeret:  
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Előzetes tudás Személyre szabott segítséggel tudja saját nevét, családjában a rokoni 
kapcsolatokat,(szülők, testvérek, nagyszülők) tanárai, társai keresztnevét. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Az emberek helyének megismerése a természetben, a tanuló személyes 
környezetében 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
Pontok 

Fejlesztési feladat 

• Növényeket, állatokat felismerni, külső tulajdonságait megnevezni. 
• Saját adatok ismerete 
• A megszerzett ismereteket önállóan alkalmazni. 

 
Ismeretek 

• Az élő természet nagy csoportjai: növény, állat, ember tulajdonságai, 
életmódja, haszna, szokásai. 

 
Tevékenység  
 

• Az általa fogyasztott gyümölcsök ehető és nem ehető részeinek 
elkülönítése.  

• Az emberi tevékenység szerepe a növények, állatok életében. 
• Megfigyelések. 
• Képek összerakása, válogatása, csoportosítása, kísérletek.. 

• A tanuló egy napjának megfigyelése (tevékenységek, helyszínek). 

• A saját tevékenységek elemzése a kapott segítség mértéke és módja 
szerint. 

• Az iskola nevének, címének ismerete. 

• Közlekedési útvonal megfigyelése, tudatosítása az iskolába, haza. 

• Otthoni lakás, berendezési tárgyak, otthoni tevékenységek ismerete.  

• A környezetéből ismert foglalkozások (pl. bolti eladó, orvos, fodrász, 
stb.), és szülei foglalkozásának megismerése. 

• Közösségi ünnepek megismerése, átélése. 
 
 

 
Kommunikáci
ó 
 
 
Ábrázolás, 
alakítás 

Kulcsfogalmak/ 
Fogalmak 

Növényekkel, állatokkal, emberekkel kapcsolatos szavak, új fogalmak  
Szükség esetén AAK – s eszköz használata 

A fejlesztés várt 
eredményei a ciklus 
végén 

Képes személyre szabott segítséggel egyszerű megfigyeléseket végezni a 
közvetlen környezetében élő növényekről és állatokról. Képes személyre 
szabott segítséggel egyszerre egy adott szempont szerint egyszerű 
válogatásokat, csoportosításokat végezni. Tanult módon felismeri saját 
lakhelyét. 

Évfolyam: 7. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

1. Az emberi test Órakeret:  
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Előzetes tudás Saját külső tulajdonságait ismeri, személyre szabott segítséggel megfigyeli 
a változásait. 
 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

A serdülőkor változásainak megfigyelése. Egészséggel, betegséggel 
kapcsolatos saját élmények tudatosítása. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Saját testrészek, érzékszervek biztos ismerete. 
• Érzések, tapasztalatok tudatosítása, közlése a tanult módon. 

• Jó helyzet-felismerési képességet kialakulása. 

• Ismereteket szerzése az orvosi vizsgálatok lefolyásáról. 
• Törekvés a kapkodás, a pánik elkerülésére. 

 
Ismeretek 

• Testrészek, érzékszervek, funkciójuk, védelmük. 
• Segédeszközök védelme és fontossága. 
• Betegség témakör bővítése 
• Sérülések témakör kibővítése 

• Betegségmegelőzés, védőoltások szükségessége.  
• Teendők saját, és társai rosszulléte, betegsége, rossz közérzete esetén. 

 
Tevékenység 

• Ismert testrészek körének bővítése, megmutatása saját magán és más 

személyeken. Testméretek (kar hossza, derékbőség, láb mérete, 
testsúly) változásainak megfigyelése. 

• Az emberi élet szakaszai, saját élettörténet.  

• Férfi-nő megkülönböztetése. 
• A serdülőkor látható testi változásai.  

• A nemiséggel kapcsolatos alapvető viselkedési szabályok. 

• Saját maga által használt segédeszköz (szemüveg, hallókészülék, lúdtalpbetét) 
használata, tisztítása, tárolása. 

• Lázmérés elfogadása. 
• Betegségek tüneteinek megfigyelése saját magán.  

• Szakorvosi rendelők ismerete. 

• Viselkedési szabályok szakrendelőben. 

• Személyre szabott segítséggel szükséges orvosi beavatkozás, kezelés (pl. oltás) 
elfogadása. 

• Társak rosszul létének észrevétele, toleráns viselkedés kialakítása. 
• Saját rosszullét jelzése a tanult módon, segítség kérése felnőttől. 

• Az ismeretek felhasználása az egyes önkiszolgáló tevékenységek során. 

 
Kommunikáci
ó 
 
Ábrázolás, 
alakítás 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Az emberi testtel, betegségekkel kapcsolatos fogalmak, szókincs bővítése. 
Szükség esetén AAk-s eszközzel. 
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A fejlesztés várt 
eredményei a ciklus 
végén 

Személyre szabott segítséggel felismeri  a férfi és a nő közötti testi 
különbségeket. Tudja, hogy a serdülőkor milyen testi változásokkal jár 
együtt. Segítséggel betartja  a másik nemmel kapcsolatos viselkedési 
szabályokat.  

 

 
 
Évfolyam: 7. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

2. Egészségmegőrzés - Egészséges életmód Órakeret:  

Előzetes tudás Személyre szabott segítséggel vegyen részt a mozgásfoglalkozásokon, a 
számára kijelölt egészségmegóvó feladatokat végezze el. 
Személyre szóló segítséggel működjön együtt az iskolában az egészségügyi 
dolgozókkal. . 
 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Az egészségre káros szokások kialakulásának kerülése, elvárt, jó szokások 
kialakításában együttműködés. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Az egészséges életmód fontosságának ismerete. 

• Ismerni a serdülés jeleit, a bekövetkező változásokat, következményeket, és 
felelősséget. 

• Az egészséges életmód fontosságát, módjait megismerni, törekedni a helyes 
szokások kialakítására. 

• Megérteni a káros szokásokkal kapcsolatos betegségek, kóros állapotok 
megelőzésének fontosságát. 

Ismeretek 

• A test tisztán tartása. 
• A serdülőkor jellemzői. 
• A test edzése. 
• Ideális testsúly. 
• Helyes, helytelen táplálkozás. 

• Kerülendő élelmiszerek és üdítők. 
• Veszélyforrások (dohányzás, szeszes italok, a nemi úton terjedő betegségek). 

• Iskolai, háztartási és utcai balesetek. 
• Balesetek megelőzésének lehetősége. 
• Szexualitással kapcsolatos ismeretek. 
• A súlyfelesleg káros hatásai. 

 
 
Tevékenység 

• Mosdás, fürdés, hajmosás, hajszárítás során egyre nagyobb fokú önállóság. 

 
Kommunikáci
ó 
 
Életvitel és 
gyakorlat 
 
Testnevelés 
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• Rendszeres mozgás, testedzés. 

• Egészségtelen, veszélyes (válogatás, csoportosítás). 
• Beszélgetés, vagy képek rendezése, saját élmények a káros szokásokkal 

kapcsolatban. 

• A családban, környezetében szerzett tapasztalatok megismerése. 
• Eseményképek, filmek elemzése. 

 

Kulcsfogalmak/ 
Fogalmak 

Étkezéssel kapcsolatos nevek, fogalmak. 
Serdülőkorral kapcsolatos szavak, fogalmak. 
Szükség esetén AAK-s eszköz használata. 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Képes a testi higiéniás elvárások személyre szabott segítséggel történő 
betartására. 
Képes ruházata megfelelő állapotáról személyre szabott segítséggel 
gondoskodni. 
Személyre szabott segítséggel elfogadja a jó, egészségmegóvó szokások 
kialakítását, az eddig megismertek megtartását. 
 

 
 
Évfolyam: 7. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

3. Élő természet – Élőlények és környezetük Órakeret:  

Előzetes tudás Képes személyre szabott segítséggel egyszerű megfigyeléseket végezni a 
közvetlen környezetében élő növényekről és állatokról. Képes személyre 
szabott segítséggel egyszerre egy adott szempont szerint egyszerű 
válogatásokat, csoportosításokat végezni. Tanult módon felismeri saját 
lakhelyét 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Növény és állatvilág jellemzői, sajátosságai 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
Pontok 

Fejlesztési feladat 

• Tájékozódni a tanult ismeretek alapján kis segítséggel könyvekben. 
• Környezettudatos látásmód kialakítása, szelektív hulladékgyűjtés jellemzői  

 
Ismeretek 

• Növények, állatok, emberek. 
• Magyarország növényei, állatai. 
• Az ember szerepe az élő természet megóvásában.  

• A védett növények és állatok fogalmának megismerése. 
 
Tevékenység 
 

Kommunikáci
ó  
 
Életvitel és 
gyakorlat 
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• A környezetében található állatok mozgásának (járás, mászás, ugrás, 
repülés), kültakarójának (toll, szőr) a kültakaró színének, testrészeinek 
megfigyelése, összehasonlítása. 

• Az állatok hangjának megfigyelése és felismerése.  

• A közvetlen környezetében élő növényeknek: fák, bokrok, virágos 
növények főfogalom alá sorolása.  

• Az ismertebb növény fajok felismerése, megnevezése, főbb részeik 
megnevezése, jellemzőik. 

• A növények részei: elemzés, képről felismerés, azonosítás, megnevezés, 
rész és egész viszonya. 

• A növények változásának megfigyelése az egyes évszakokban, és a 
változással kapcsolatos kifejezések megismerése (lehull, virágzik, 
zöldell, megérik). 

• Csíráztatás. 

• Terménygyűjtés. 

• A környezet állatainak megadott szempontok szerinti megfigyelése, 
csoportokba rendezésük: az állatok utódai, szaporodásuk, a kicsinyek 
gondozása. 

• Viselkedési szabályok megismerése a növényekkel és az állatokkal 
kapcsolatban.   

• Csoportosítás, válogatás. 
• Környezetében élő védett növény, állat felismerése. 
• A szelektív hulladékgyűjtés jellemzői, anyagok felismerése. 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Állatok, növények megnevezése 
Szelektív hulladékok csoportjainak elnevezése 
Szükség esetén AAK – s eszköz használata 

A fejlesztés várt 
eredményei a ciklus 
végén 

Személyre szabott segítséggel elemi ismereteket szerez a növény- és 
állatvilágról, azok élőhelyeiről. 
Személyre szabott segítséggel megismerkedik a szelektív 
hulladékgyűjtéssel.  

 
 
Évfolyam: 8. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

1. Az emberi test Órakeret:  

Előzetes tudás Személyre szabott segítséggel felismeri  a férfi és a nő közötti testi 
különbségeket. Tudja, hogy a serdülőkor milyen testi változásokkal jár 
együtt. Segítséggel betartja a másik nemmel kapcsolatos viselkedési 
szabályokat.  

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Együttműködés a baleset- és betegségmegelőzési tevékenységekben. 
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Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Saját testrészek, érzékszervek biztos ismerete. 
• Érzések, tapasztalatok tudatosítása, közlése a tanult módon. 
• Jó helyzet-felismerési képességet kialakulása. 
• Ismereteket szerzése az egészségügyi intézményekkel kapcsolatban. 
• Törekvés a kapkodás, a pánik elkerülésére. 

 
Ismeretek 

• Testrészek, érzékszervek, funkciójuk, védelmük. 
• Segédeszközök védelme és fontossága. 

• Betegség témakör bővítése 
• Sérülések témakör kibővítése 
• Betegségmegelőzés, védőoltások szükségessége.  
• Teendők saját, és társai rosszulléte, betegsége, rossz közérzete esetén. 

 
Tevékenység 

• Ismert testrészek körének bővítése, megmutatása saját magán és más 
személyeken.  

• Könyvben és maketten a csontváz és belső szervek nézegetése, 
felismerése. 

• Testméretek (kar hossza, derékbőség, láb mérete, testsúly) 
változásainak megfigyelése. 

• Az emberi élet szakaszainak jellemzői, saját élettörténet.  

• A serdülőkor látható testi változásai.  

• A nemiséggel kapcsolatos alapvető viselkedési szabályok. 

• A felnőtté válás testi jegyei. 

• Saját maga által használt segédeszköz (szemüveg, hallókészülék, lúdtalpbetét) 
használata, tisztítása, tárolása. 

• Vérnyomásmérés elfogadása.  
• Betegségek tüneteinek megfigyelése saját magán.  
• Kórházak, ügyeleti rendek ismerete. 

• Viselkedési szabályok kórházban. 

• Személyre szabott segítséggel szükséges orvosi beavatkozás, kezelés (pl. 
vérvétel) elfogadása. 

• Társak rosszul létének észrevétele, toleráns viselkedés kialakítása. 
• Az ismeretek felhasználása az egyes önkiszolgáló tevékenységek során. 

Rosszullét jelzése a tanult módon, segítség kérése felnőttől. 

 
Kommunikáci
ó 
 
Ábrázolás, 
alakítás 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Az emberi testtel, betegségekkel kapcsolatos fogalmak, szókincs bővítése. 
Szükség esetén AAk-s eszközzel. 

A fejlesztés várt 
eredményei a ciklus 
végén 

Elemi ismeretei vannak teste biológiai működéséről. 
Személyre szabott segítséggel együttműködik az orvosi vizsgálatok során. 
Elfogadja, tanult módon követi a betegség- és baleset megelőzési 
szabályokat. 
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Évfolyam: 8. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

2. Egészségmegőrzés - Egészséges életmód Órakeret:  

Előzetes tudás Személyre szabott segítséggel vegyen részt a mozgásfoglalkozásokon, a 
számára kijelölt egészségmegóvó feladatokat végezze el. 
Személyre szóló segítséggel működjön együtt az iskolában az egészségügyi 
dolgozókkal. . 
 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Az egészségre káros szokások kialakulásának kerülése, elvárt, jó szokások 
kialakításában együttműködés. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Az egészséges életmód fontosságának ismerete. 
• Szükséges esetekben használni a telefont. 
• Néhány fontos telefonszámot ismerni. 
• Megjelenés, viselkedés az orvosi vizsgálat során. 
• A gyógyszereléssel kapcsolatos utasítások pontos betartása. 

 
Ismeretek 

• A test tisztán tartása. 

• A test edzése. 
• Helyes, helytelen táplálkozás 
• Iskolai, háztartási és utcai balesetek. 
• Balesetek megelőzésének lehetőségei. 
• Baleset estén felnőtt értesítése, mentő hívása. 
• A mentők munkája. 

• A mentőláda szerepe.  
• Az orvosi vizsgálathoz szükséges jelenlét. 
• Szexualitással kapcsolatos ismeretek. 

 
Tevékenység 

• Mosdás, fürdés, hajmosás, hajszárítás során egyre nagyobb fokú önállóság. 

• Rendszeres mozgás, testedzés. 
• A családban, környezetében szerzett tapasztalatok megvitatása. Vélemények 

ütköztetése. 

• Eseményképek, filmek elemzése. 

• Az értesítés módja, telefonálás gyakorlása. 
• Segítség kérésének gyakorlása. 
• Kisebb sebek ellátása, fertőtlenítés, valós szituációban együttműködés. 
• Orvosi rendelő rendelők megismerése. 
• Gyógyszer elfogadása. 
• Elvárt viselkedési szabályok betartása az ellenkező nemű társakkal szemben. 

 
Kommunikáci
ó 
 
Életvitel és 
gyakorlat 
 
Testnevelés 
 



334 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Testmozgással, táplálkozással kapcsolatos új fogalmak, szavak, nevek, 
szükség esetén AAK – s eszközök használata. 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Fejlődést mutat saját testének gondozásában, ápolásában. A nemi 
szerepeknek megfelelő életkori változások során személyre szabott 
segítséggel együttműködő. 

 
 
Évfolyam: 8. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

3. Élő természet – Élőlények és környezetük Órakeret:  

Előzetes tudás Személyre szabott segítséggel elemi ismereteket szerez a növény- és 
állatvilágról, azok élőhelyeiről. 
Személyre szabott segítséggel megismerkedik a szelektív 
hulladékgyűjtéssel. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

A tiszta környezet megteremtése és megóvása. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
Pontok 

Fejlesztési feladat 

• Tájékozódni a tanult ismeretek alapján kis segítséggel könyvekben. 
• Gyógyteát fogyasztani (készíteni) szükség esetén, ismert helyzetekben. 
• Megismerni fűszereket. 

 
Ismeretek 

• Növények, állatok, emberek. 
• Ismerkedés a gyógynövényekkel (kamilla, hársvirág, csipkebogyó, kakukkfű). 
• A fűszernövények megismerése, használatuk.(babér, köménymag, majoránna, 

fokhagyma, bors, stb.) 

• Hazánk növényeinek, állatainak jellegzetességei 

• Az ember szerepe az élő természet megóvásában. 
• Természeti területek megtekintése. 
• A védett növények és állatok fogalmának megismerése. 

 
Tevékenység 
 

• A növények egyedfejlődése során bekövetkező változások 
megfigyelése. 

• Legfontosabb zöldségféléinket adó növényeink: paprika, paradicsom, 
fejeskáposzta, sárgarépa, burgonya, vöröshagyma ehető részeinek 
megismerése. 

• A zöldségfélék jelentősége táplálkozásunkban. 

• A zöldségfélék felhasználása a különböző ételek elkészítésénél.  

• A megismert zöldségféléket a tanult módon felhasználása 

Kommunikáci
ó  
 
Életvitel és 
gyakorlat 
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• Legismertebb hazai gyümölcsféléink (pl.: szilva, alma, körte, szőlő, 
barack) megismerése, érési idejük.  

• Déligyümölcsök. 

• A gyümölcsök jelentősége táplálkozásunkban. 

• Néhány ház körül élő állat (kutya, macska) testfelépítése, életmódja.  

• A kutya- és macskatartás szabályai, az állatokkal való helyes bánásmód.  

• Tápláléklánc összeállítása. 
• Csoportosítás, válogatás. 
• Gyógytea készítése: borogatás-kamilla, köhögés- hársvirág, stb. 
• A fűszernövények megismerése és kipróbálása az ételek készítésénél.  
• Néhány környezetében élő védett növény, állat felismerése. 
• Takarékoskodni az erőforrásokkal: víz, villany, gáz használata során, szelektív 

hulladékgyűjtés, veszélyes anyagok elkülönítése (elemek, gumiabroncs stb.). 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Szelektív hulladékgyűjtés során új szavak, kifejezések elsajátítása. 
Növényekkel, állatokkal kapcsolatos szókincs bővítése. 
Szükség esetén AAK – s eszközök használata. 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Személyre szabott segítséggel betartja az állatokkal, növényekkel szemben 
az elvárt viselkedést. 
Személyre szabott segítséggel részt vesz a szelektív hulladékgyűjtésben. 
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Ének – zene 
 

Évfolyam: 1 – 8 
 
 
Tantárgyi célok és feladatok 
 

 
A tantárgy célja az együtténeklés örömével segíteni a jó hangulat kialakulását, 

megérezni a zene jelentőségét, mozgásos-táncos feladatokat végezni, segítséggel vagy 
csoportban rövid gyermek- vagy népdalokat közösen és egyénileg előadni. 
A középsúlyosan értelmi fogyatékos gyerekek számára a Járás közben, különböző 
mozgásokkal érzékelhető a dalokban, mondókákban, zenedarabokban a mérő lüktetés, a 
ritmus.  
 
A pedagógusok feladata, hogy a tanulók a dalok, mondókák ritmusát fokozódó önállósággal 
tapsolják, kopogják, a tempó és a dinamika figyelembevételével végezzék a gyakorlatokat. 
Ismertessenek meg a tanulók egyéni képességeihez és érdeklődéséhez mérten minél több 
mondókát, verset, gyermekdalt, a családi és társadalmi ünnepkörök dalait azért, hogy a 
tanulók egyre kevesebb segítséggel vehessenek részt körjátékokban, a pedagógussal 
megvalósuló együttműködés hatására bevonódjanak a páros játékokba.  
Eközben felkelthető a fegyelem és az érdeklődés a zene és a hangok, a hangszerek 
megismerése iránt.  
 
Az ének-zenével, mint közös nyelvvel lehetőség nyílik a közösség, a sérült és nem sérült 
emberek összekapcsolására. 
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Évfolyam: 1. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

1. Gyermekdalok - Népdalok Órakeret:  

Előzetes tudás Tudjon együttműködéssel, irányítással lépegetni egyenes vonalon. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Társak testi közelségének, érintésének elfogadtatása. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Leutánozni mozgást. 

• Együttműködés. 

• Főbb testrészeket megmutatni. 

• Együttműködéssel egyenes vonalon, körbejárni, iránytartással lépegetni, 
guggolni, körben haladni. 

• Részt venni a zenefoglalkozáson . 

• Egyszerű mozgás ritmusra. 
 

 
Ismeretek 

• Altatók. 

• Tenyérjátékok. 

• Simogatók. 

• Ujj- játékok. 

• Hintáztatók. 

• Lovagoltatók. 

• Sétáltatók. 

• Dalok. 
 
Tevékenység 

• Mondóka, dal ütemére tapsolás, tenyér körkörös simogatása, csiklandozása. 

• Mondókák ritmusára testrészek, tárgyak megérintése, simogatása. 

• Egyszerűbb ujj-kiszámoló, mondókákra tenyér ökölbe szorítása, majd az ujjak 
egyenkénti, nyitása, csukása, rázása. 

• Ritmusra test, törzs, láb hintáztatása jobbra, balra (Hinta, palinta, stb.) 

• Rövid mondókákra lovaglás ritmusának érzékeltetése térden ülve. 

• Énekek, mondókák ütemére léptetés, egyenes vonalon, körben (Dombon törik a 
diót, stb.) 

• Néhány soros egyszerű dal, mozgással kísérve (taps, kopogás). 

• Mondóka, dal ritmusára test, törzs, 
láb hintáztatása jobbra-balra, előre-hátra. 

 

 
Mozgásnevelé
smenetelés,  
 
Kommunikáci
ó 
beszédkészség
, 
 
Játékra 
nevelés 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

alszik, ébren van, taps, tenyér, simogatás, csiklandozás, kérdez, válaszol, 
kar, kéz, tenyér, fej, nyak, törzs, kéz, láb, ujjak, ököl, jobb, bal, előre, hátra, 
ugrik, szalad, vágtat, lovaglás, 
egyenes vonal, kör, guggolás, megáll, elindul,  kézfogás, átbújás 
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A fejlesztés várt 
eredményei ciklus végén 

Segítséggel tud mozgást utánozni, végrehajtani. 
 

 
 
Évfolyam: 1. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

2. Ünnepkörök dalai Órakeret:  

Előzetes tudás Felismer ünnepkörhöz tartozó dalokat. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Egyszerű dallam felismertetése. 

 
 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Bekapcsolódni a közös zenehallgatásba. 
 
Ismeretek 

• Családi ünnepek dalai. 

• Karácsonyra, Húsvétra, Anyák napjára dalok megismerése.  
 
Tevékenység 

• Születésnapra, karácsonyra, húsvétra, anyák napjára rövid dalokkal, versekkel 
ismerkedés. 

 

Kommunikáci
ó ünnepek 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

születésnap, karácsony, húsvét, anyák napja értelmezése 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Felismer ünnepkörhöz tartozó dalokat, elfogadja, hogy egy ünnephez 
különböző dalok is tartozhatnak. 

 
 
Évfolyam: 1. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

3. Ritmus- és hallásfejlesztés Órakeret:  

Előzetes tudás Megfigyel különböző mozgássorokat. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Az egyenletes lüktetés érzékeltetése. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Szabad taps. 

• Utánozni a mozgásokat. 

• Felismerni a gyors és lassú mozgásokat. 

• Együttműködni. 

Játékra 
nevelés: 
gyakorló játék, 
szerepjáték, 
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Ismeretek 

• Ritmikai és dinamikai gyakorlatok. 

• Fékező és ingerlő gyakorlatok. 

• Tempóérzékeltető gyakorlatok. 

• Hang- és hallásfejlesztés. 
 
Tevékenység 

• Mozgás közben ritmus tapsolása 

• Dallamok, mondókák kíséretével gyorsító-lassító mozgások érzékelése 

• Gyors és lassú mozgás közötti különbség érzékelése 

• Jól elkülöníthető zörejek, hangok felismertetése 

• Magasabb és mélyebb hangok közötti különbség érzékelése hangszerjátékok 
bemutatásával 

Mozgásnevelé
s 
alapmozgások
, 
szabadgyakor-
latok, 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

ritmus, taps, kopogás, dobbantás, gyors, lassú, halk, hangos, magas, mély 
dalok, mondókák, dob, triangulum, cintányér, karlendítés, ujjmozgatás, 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Részt vesz a zenefoglalkozáson.  
 

 
 
Évfolyam: 1. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

4. Zenehallgatás Órakeret:  

Előzetes tudás Hangokat észlel. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Énekhangok, beszédhangok elválasztatása. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Zenehallgatást elfogadni. 

• Néhány percig a zenére figyelni. 
 
Ismeretek 

• Élőzene hallgatása (dallamok furulyán, gitáron, szintetizátoron stb.). 

• Zenehallgatás hanghordozóról (rádió, magnetofon, DVD) 
 
Tevékenység 

• Egyszerű dallam hangszeres előadásának többszöri meghallgatása. 

• Rövid dalok meghallgatása. 

• Tanult, ismert gyermekdalok meghallgatása. 

• Kedvencek kívánság szerinti meghallgatása. 
 

 
Kommunikáci
ó logopédiai 
feladatok, 
 
Játékra 
nevelés: 
gyakorlójáték, 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

A dalokban előforduló kifejezések, fogalmak, halk, gyors, szomorú, vidám, 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Rövid ideig elfogadja a zene hallgatását. 
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Évfolyam: 2. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

1. Gyermekdalok - Népdalok Órakeret:  

Előzetes tudás Segítséggel tud mozgást utánozni, végrehajtani. 
 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

A tanult dalok, mondókák meghallgatása 
 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Leutánozni mozgást. 
• Együttműködés. 
• Főbb testrészeket megmutatni. 
• Együttműködéssel egyenes vonalon, körbejárni, iránytartással lépegetni, 

guggolni, körben haladni. 

• Részt venni a zenefoglalkozáson . 
• Egyszerű mozgás ritmusra. 
 

 
Ismeretek 

• Altatók. 
• Tenyérjátékok. 

• Simogatók. 
• Ujj- játékok. 
• Hintáztatók. 

• Lovagoltatók. 
• Sétáltatók. 
• Dalok. 

 
Tevékenység 

• A tanult dalok, mondókák meghallgatása 
• Mondóka, dal ütemére tapsolás, tenyér körkörös simogatása, csiklandozása. 
• Mondókák ritmusára testrészek, tárgyak megérintése, simogatása. 

• Egyszerűbb ujj-kiszámoló, mondókákra tenyér ökölbe szorítása, majd az ujjak 
egyenkénti, nyitása, csukása, rázása. 

• Ritmusra test, törzs, láb hintáztatása jobbra, balra (Hinta, palinta, stb.) 
• Rövid mondókákra lovaglás ritmusának érzékeltetése térden ülve. 
• Énekek, mondókák ütemére léptetés, egyenes vonalon, körben (Dombon törik 

a diót, stb.) 

• Néhány soros egyszerű dal, mozgással kísérve (taps, kopogás). 
• Mondóka, dal ritmusára test, törzs, láb hintáztatása jobbra-balra, előre-hátra. 
 

 
Mozgásnevel
ésmenetelés,  
 
Kommunikáci
ó 
beszédkészsé
g, 
 
Játékra 
nevelés 

Kulcsfogalmak/ alszik, ébren van, taps, tenyér, simogatás, csiklandozás, kérdez, válaszol, 
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fogalmak kar, kéz, tenyér, fej, nyak, törzs, kéz, láb, ujjak, ököl, jobb, bal, előre, hátra, 
ugrik, szalad, vágtat, lovaglás, 
egyenes vonal, kör, guggolás, megáll, elindul,  kézfogás, átbújás 
 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Rövid ideig, segítséggel részt vesz a zenefoglalkozáson. 

 
 
Évfolyam: 2. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

2. Ünnepkörök dalai Órakeret:  

Előzetes tudás Felismer ünnepkörhöz tartozó dalokat. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Egyszerű dallam felismertetése. 

 
 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Bekapcsolódni a közös zenehallgatásba. 
 
Ismeretek 

• Családi ünnepek dalai. 

• Karácsonyra, Húsvétra, Anyák napjára dalok megismerése.  
 
Tevékenység 

• Születésnapra, karácsonyra, húsvétra, anyák napjára rövid dalokkal, versekkel 
ismerkedés. 

 

Kommunikáci
ó ünnepek 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

születésnap, karácsony, húsvét, anyák napja értelmezése 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Felismer ünnepkörhöz tartozó dalokat, elfogadja, hogy egy ünnephez 
különböző dalok is tartozhatnak. 

 
 
Évfolyam: 2. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

3. Ritmus- és hallásfejlesztés Órakeret:  

Előzetes tudás Részt vesz a zenefoglalkozáson.  

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Ritmushangszerek megismerése. 
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Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 
• Szabad taps. 

• Utánozni a mozgásokat. 
• Felismerni a gyors és lassú mozgásokat. 
• Együttműködni. 

 
Ismeretek 

• Ritmikai és dinamikai gyakorlatok. 
• Fékező és ingerlő gyakorlatok. 
• Tempóérzékeltető gyakorlatok. 

• Hang- és hallásfejlesztés. 
 
Tevékenység 

• Mozgás közben ritmus tapsolása. 
• Dallamok, mondókák kíséretével gyorsító-lassító mozgások érzékelése. 
• Gyors és lassú mozgás közötti különbség érzékelése. 
• Jól elkülöníthető zörejek, hangok felismertetése. 
• Magasabb és mélyebb hangok 

közötti különbség érzékelése hangszerjátékok bemutatásával. 

Játékra 
nevelés: 
gyakorló 
játék, 
szerepjáték, 
 
Mozgásnevel
és 
alapmozgáso
k, 
szabadgyakor
-latok, 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

ritmus, taps, kopogás, dobbantás, gyors, lassú, halk, hangos, magas, mély 
dalok, mondókák, dob, triangulum, cintányér, karlendítés, ujjmozgatás, 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Személyre szabott segítséggel  ritmushangszert megszólaltat.  
 

 
 
Évfolyam: 2. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

4. Zenehallgatás Órakeret:  

Előzetes tudás Rövid ideig elfogadja a zene hallgatását. 
 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Énekhangok, beszédhangok elválasztatása. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Zenehallgatást elfogadni. 
• Néhány percig a zenére figyelni. 

 
Ismeretek 

• Élőzene hallgatása (dallamok furulyán, gitáron, szintetizátoron stb.). 

 
Kommunikáci
ó logopédiai 
feladatok, 
 
Játékra 
nevelés: 
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• Zenehallgatás hanghordozóról (rádió, magnetofon, DVD) 
 
Tevékenység 

• Egyszerű dallam hangszeres előadásának többszöri meghallgatása. 
• Rövid dalok meghallgatása. 
• Tanult, ismert gyermekdalok meghallgatása. 
• Kedvencek kívánság szerinti meghallgatása. 

 

gyakorlójáték
, 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

A dalokban előforduló kifejezések, fogalmak, halk, gyors, szomorú, vidám, 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Rövid ideig elfogadja a zene hallgatását új helyszínen. 
 

 
 
Évfolyam: 3. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

1. Gyermekdalok - Népdalok Órakeret:  

Előzetes tudás Rövid ideig, segítséggel részt vesz a zenefoglalkozáson. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Az ismert zenei anyag körének bővítése. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Ismerni 15-20 gyermekdalt. 
• Részt venni közös zenehallgatásban. 
• A dal ritmusát mozgással összekötni. 

Ismeretek 

• Dalok. 
• A tanult dalok folyamatos ismétlése, új dalok tanulása.  
• Körjátékok. 
•  

Tevékenység 

• Évszakokról, ünnepekről, állatokról, virágokról szóló dalok tanulása. 

• Rövid dalok hallgatása, mozgással kísérése. 
• A dalok dallamának egyre biztosabb felismerése, változatos ritmuskísérettel 

(dob, csörgődob, ütőfa) 

• Körjátékok tanulása elemi szinten: fizikai segítséggel körben járás zenére.  
 

 
Kommunikáci
ó  szövegek 
ismerete,  
 
Játékra 
nevelés: 
szerepjáték, 
spontán 
játék, 
 
Mozgásnevel
és utánzó-
mozgások,  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

A dalokban található ismeretlen fogalmak, zsebkendő, koszorú, 
kör, guggolás, kapu, híd, átbújás, kézfogás keresztbe, oldalt, jobbra, balra, 
ugrás, megtámasztás, utánzás, kérdés, felelet, 
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A fejlesztés várt 
eredményei  

Megismer t 10 – 15 verset, gyermekdalt.  
 

 
 
Évfolyam: 3. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

2. Ünnepkörök dalai Órakeret:  

Előzetes tudás Felismer ünnepkörhöz tartozó dalokat, elfogadja, hogy egy ünnephez 
különböző dalok is tartozhatnak. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Az ünnepi és a hétköznapok megkülönböztetése. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Az adott ünnepnek megfelelő rövid dalt segítséggel meghallgatni. 
• Ünnepeken társakkal és önállóan részt venni, a dalokat csendben 

hallgatni/bekapcsolódni. 

•  
Ismeretek 

• Ünnepek dalai. 

• Új szokások kialakítása a szűk közösség ünnepeihez (születésnapok, 
karácsony, anyák napja). 

 
Tevékenység 

• Karácsonyra, húsvétra, anyák napjára, születésnapra, pünkösdre dalok 
tanulása. 

• Aktuális ünnepre rövid műsor készítése és előadása, közös- és egyéni 
szereplési lehetőségek. 

• A születésnapok, névnapok számontartása, az ünneplés megszervezése. 
 

 
Kommunikáci
ó ünnepek, 
szereplés, 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

karácsony, húsvét, anyák napja, pünkösd, születésnap, Az ünnepekhez 
kapcsolható szókincs. 
műsor, várakozás, siker feladat, vállalás, 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Tud a megfelelő ünnepeken a tanult viselkedési szabályok szerint részt 
venni. 
 

 
 
Évfolyam: 3. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

3. Ritmus- és hallásfejlesztés Órakeret:  

Előzetes tudás Személyre szabott segítséggel  ritmushangszert megszólaltat.  
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Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Ritmus visszaadása tapssal, kopogással. 

 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Hallási emlékezet fejlesztése. 
• Önállóan megszólaltatni ritmushangszert. 

• Hangzás alapján hangszert felismerni.  
• Felismerni a hangszerek hangjának különbözőségét. 

 
Ismeretek 

• Ritmikai és dinamikai gyakorlatok. 
• Fékező és gyorsító gyakorlatok. 
• Tempóérzékeltető gyakorlatok. 
• Hang- és hallásfejlesztés. 
• Ritmushangszerek használata. 

 
Tevékenység 

• Az egyenletes lüktetés és a ritmus összekapcsolása. 
• Lassú-gyors járás megfigyelése, kísérése tapssal, dobolással. 
• Tempótartás játékos mozdulatokkal. 
• Egymástól eltérő zörejek, hangok felismerése. 
• élethelyzetekhez kapcsolódó hangok felismerése és elkülönítése magnóról.  

• Dob, cintányér, triangulum megszólaltatása. 

• Hangfelismerési gyakorlatok: hangszerek hangjának felismerése. 

 
Mozgásnevel
és 
alapmozgáso
k,  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

csigavonal, hullámvonal, lábütögetés, kivárás, újraindítás, gyerek, felnőtt, 
magas, mély 
taps, koppantás, erős lépés, lábütögetés, kivár, újraindít, tempót tart, 
dalritmus, egyforma, egyenletes ritmus,  
Fából, fémből készült hangszerek. halk, hangos, tompa, éles, fa, fényes, 
csengő,  
 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Hallott sorrendben megszólaltat két különböző hangszert. 
 

 
 
 
 
Évfolyam: 3. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

4. Zenehallgatás. Órakeret:  

Előzetes tudás Rövid ideig elfogadja a zene hallgatását. 
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Tantárgyi fejlesztési 
célok 

A kulturált zenehallgatás kialakítása. 

 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Felismerni az adott ünnepnek megfelelő zenedarabot. 
• A zene hallgatásához szükséges figyelmet és fegyelmet kialakítani. 
• Elsajátítani a kultúrált zenehallgatás szabályait. 

 
Ismeretek 

• Évszakokhoz kötődő zenék hallgatása. 

• Kedvenc zene megmutatása társaknak (DVD, kazetta, stb.). 
• Megzenésített gyerekversek hallgatása élő- és gépzenei előadásban. 
• A mindennapokban hallható zene hallgatása, elemzése. 

 
Tevékenység 

• Már ismert dalok, dallamok az ünnephez kapcsolható hangszerelésben, 
speciális hangszerekkel előadva pl.: karácsonyi orgonamuzsika, harangjáték, 
stb.). 

• A zenehallgatás idejének előrejelzése, ennek követése. 
• Kedvelt zeneszámok felismerése. 

 

 
Játékra 
nevelés: 
spontán 
játék, 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

orgona, harangjáték, türelem, sorra kerül, kedvenc, választás, 
Ütemezve éneklés, dal, ritmus, zene, vers, 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Zenehallgatás során személyre szabott segítséggel követi az elvárt 
viselkedést. 

 
 
 
Évfolyam: 4. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

1. Gyermekdalok - Népdalok Órakeret:  

Előzetes tudás Megismer t 10 – 15 verset, gyermekdalt.  

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Az ismert zenei anyag körének bővítése. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Ismerni 15-20 gyermekdalt. 
• Részt venni közös zenehallgatásban. 

 
Kommunikáci
ó  szövegek 
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• A dal ritmusát mozgással összekötni. 
 
Ismeretek 

• Dalok. 
• A tanult dalok folyamatos ismétlése, új dalok tanulása.  
• Körjátékok. 

 
Tevékenység 

• Évszakokról, ünnepekről, állatokról, virágokról szóló dalok tanulása. 
• Rövid dalok hallgatása, mozgással kísérése. 
• A dalok dallamának egyre biztosabb felismerése, változatos ritmuskísérettel 

(dob, csörgődob, ütőfa) 
• Körjátékok tanulása elemi szinten: fizikai segítséggel körben járás zenére.  

 

ismerete,  
 
Játékra 
nevelés: 
szerepjáték, 
spontán 
játék, 
 
Mozgásnevel
és utánzó-
mozgások,  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

A dalokban található ismeretlen fogalmak, zsebkendő, koszorú, 
kör, guggolás, kapu, híd, átbújás, kézfogás keresztbe, oldalt, jobbra, balra, 
ugrás, megtámasztás, utánzás, kérdés, felelet, 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Képes a dallamot mozgással összekötni, együttműködéssel a lépéseket  
megtenni. 
 
 

 
 
Évfolyam: 4. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

2. Ünnepkörök dalai Órakeret:  

Előzetes tudás Tud a megfelelő ünnepeken a tanult viselkedési szabályok szerint részt 
venni. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Az ünnepi és a hétköznapok megkülönböztetése, a zenei anyag, mint jelzés 
használata. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Az adott ünnepnek megfelelő rövid dalt segítséggel meghallgatni. 

• Ünnepeken társakkal és önállóan részt venni, a dalokat csendben 
hallgatni/bekapcsolódni. 

 
 
Ismeretek 

• Ünnepek dalai. 
• Új szokások kialakítása a szűk közösség ünnepeihez (születésnapok, 

karácsony, anyák napja). 
 

 
Kommunikáci
ó ünnepek, 
szereplés, 
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Tevékenység 

• Karácsonyra, húsvétra, anyák napjára, születésnapra, pünkösdre dalok 
tanulása. 

• Aktuális ünnepre rövid műsor készítése és előadása, közös- és egyéni 
szereplési lehetőségek. 

• A születésnapok, névnapok számontartása, az ünneplés megszervezése. 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

karácsony, húsvét, anyák napja, pünkösd, születésnap, Az ünnepekhez 
kapcsolható szókincs. 
műsor, várakozás, siker feladat, vállalás, 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Tud a megfelelő ünnepeken társak jelenlétében a tanult viselkedési 
szabályok szerint részt venni. 
 

 
 
Évfolyam: 4. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

3. Ritmus- és hallásfejlesztés Órakeret:  

Előzetes tudás Hallott sorrendben megszólaltat két különböző hangszert. 
 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Ritmus visszaadása tapssal, kopogással. 

 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Hallási emlékezet fejlesztése. 
• Önállóan megszólaltatni ritmushangszert. 
• Hangzás alapján hangszert felismerni.  
• Felismerni a hangszerek hangjának különbözőségét. 

 
Ismeretek 

• Ritmikai és dinamikai gyakorlatok. 
• Fékező és gyorsító gyakorlatok. 
• Tempóérzékeltető gyakorlatok. 

• Hang- és hallásfejlesztés. 
• Ritmushangszerek használata. 

 
Tevékenység 

• Az egyenletes lüktetés és a ritmus összekapcsolása. 
• Lassú-gyors járás megfigyelése, kísérése tapssal, dobolással. 

• Tempótartás játékos mozdulatokkal. 
• Egymástól eltérő zörejek, hangok felismerése. 
• élethelyzetekhez kapcsolódó hangok felismerése és elkülönítése magnóról.  
• Dob, cintányér, triangulum megszólaltatása. 

 
Mozgásnevel
és 
alapmozgáso
k,  
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• Hangfelismerési gyakorlatok: hangszerek hangjának felismerése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

csigavonal, hullámvonal, lábütögetés, kivárás, újraindítás, gyerek, felnőtt, 
magas, mély 
taps, koppantás, erős lépés, lábütögetés, kivár, újraindít, tempót tart, 
dalritmus, egyforma, egyenletes ritmus,  
Fából, fémből készült hangszerek. halk, hangos, tompa, éles, fa, fényes, 
csengő,  
 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Hallott sorrendben megszólaltat három  különböző hangszert. 
 

 
 
Évfolyam: 4. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

4. Zenehallgatás. Órakeret:  

Előzetes tudás Zenehallgatás során személyre szabott segítséggel követi az elvárt 
viselkedést. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

A kulturált zenehallgatás idejének növelése. 

 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 
• Felismerni az adott ünnepnek megfelelő zenedarabot. 

• A zene hallgatásához szükséges figyelmet és fegyelmet kialakítani. 
• Elsajátítani a kultúrált zenehallgatás szabályait. 

 
Ismeretek 

• Évszakokhoz kötődő zenék hallgatása. 
• Kedvenc zene megmutatása társaknak (DVD, kazetta, stb.). 
• Megzenésített gyerekversek hallgatása élő- és gépzenei előadásban. 
• A mindennapokban hallható zene hallgatása, elemzése. 

 
Tevékenység 

• Már ismert dalok, dallamok az ünnephez kapcsolható hangszerelésben, 
speciális hangszerekkel előadva pl.: karácsonyi orgonamuzsika, harangjáték, 
stb.). 

• A zenehallgatás idejének előrejelzése, ennek követése. 

• Kedvelt zeneszámok felismerése. 
 

 
Játékra 
nevelés: 
spontán 
játék, 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

orgona, harangjáték, türelem, sorra kerül, kedvenc, választás, 
Ütemezve éneklés, dal, ritmus, zene, vers, 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Zenehallgatás során személyre szabott segítséggel követi az elvárt 
viselkedést, figyelemmel kíséri a zenehallgatás idejét. 
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Évfolyam: 5. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

1. Gyermekdalok - Népdalok Órakeret:  

Előzetes tudás Képes a dallamot mozgással összekötni, együttműködéssel a lépéseket  
megtenni. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Részt vesz csoportos zenefoglalkozásokon. 

 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Népdalok meghallgatása. 
• Lépegetni önállóan vagy segítséggel, egyet balra, egyet jobbra lépni. 
  

 
Ismeretek 

• Magyar népdalok. 
• Magyar táncok.  
• Körjátékok. 

 
Tevékenység 

• Népdalcsokrok összeállítása témakörök szerint (növények, időjárás, 
köszöntők). 

• Egylépéses csárdás: oldalt lépés + fél súllyal zárás, ismétlés ellenkező lábbal. 
 

 
Kommunikáci
ó élőlények, 
növények, 
állatok, 
 
Mozgásnevel
ésalapmozgás
ok, 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

A népdalokban található ismeretlen szavak, különböző népek nevei, 
csárdás forgás, kifordulás, befordulás, irányváltás, motívum, ritmus, 
dallam, 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Képes csendben meghallgatni az ismert dalokat. Képességeihez mérten 
bekapcsolódik a közös zenélésbe. 
 

 
 
Évfolyam: 5. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

2. Ünnepkörök dalai Órakeret:  

Előzetes tudás Tud a megfelelő ünnepeken társak jelenlétében a tanult viselkedési 
szabályok szerint részt venni. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Aktivitás fejlesztése irányított helyzetben. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 
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Fejlesztési feladat 

• Az ünnepnek megfelelő dalt, verset kiválasztani. 

• Közösen részt venni társaival az iskolai ünnepi alkalmakon. 
 
Ismeretek 

• Családi ünnepek dalai. 
• Nemzeti ünnepek dalai. 

 
Tevékenység 

• Karácsonyra, húsvétra, pünkösdre, anyák napjára, születésnapra dal, vers 
megismerése. 

• Toborzó dalok megismerése,  
• Himnusz, Szózat megismerése. 

 

 
Kommunikáci
ó Ünnepek: 
versek  
 
Ábrázolás, 
alakítás: 
Ünnepek: 
dekoráció, 
ajándék, 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Hagyomány, szokás, ünneplés, megemlékezés, karácsony, újév, vízkereszt, 
húsvét, pünkösd 
Március 15. Nemzeti ünnep (augusztus 20. október 23.), Himnusz, Szózat 
Katonadalok, megzenésített költemények. 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Képes az adott ünnepnek megfelelő dalt kiválasztani. 
 

 
 
Évfolyam: 5. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

3. Ritmus- és hallásfejlesztés Órakeret:  

Előzetes tudás Hallott sorrendben megszólaltat három különböző hangszert. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Dinamikai gyakorlatok kivitelezése. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 
• Ütemkezdő hangsúlyokat kiemelni. 

• A halk, hangos hangok megfigyelése, megkülönböztetése. 

• Néhány hangszert megszólaltatni. 
 
Ismeretek 

• Ritmikai és dinamikai gyakorlatok. 
• Fékező és gyorsító gyakorlatok. 
• Tempóérzékeltető gyakorlatok. 
• Hang- és hallásfejlesztés. 

• Ritmushangszerek használata. 
 
 

 
Olvasás, írás: 
hangkiemelés
, 
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Tevékenység 

• Egyenletes lüktetés ritmus összekapcsolása. 

• Leülés-felállás, séta-futás váltakozása megadott jelre. 
• Halk és hangos közti különbség. 
• Hangerő szabályozása. 
• Belső hallásfejlesztés, dallambújtatás. 
• Fúvós, húros, és ütőhangszerek megismerése. 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

együtt hangoztatás, ütőhangszerek, fém, fa, erősítés, halkítás, kettes 
lüktetés, ütemhangsúly, hangos, lágy, zümmögő éneklés 
hangsúlyos és hangsúlytalan lépés, belép, megáll, tempót tart, magas és 
mély beszéd, emelkedő, süllyedő dallamvonal  

A fejlesztés várt 
eredményei  

Személyre szabott segítséggel halk – hangos váltásokkal szólaltat meg 
ritmushangszert. 

 
 
Évfolyam: 5. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

4. Zenehallgatás Órakeret:  

Előzetes tudás Zenehallgatás során személyre szabott segítséggel követi az elvárt 
viselkedést, figyelemmel kíséri a zenehallgatás idejét. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

A megfelelő hangerő elfogadása. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Zene hangerejének megfigyelése. 
 
Ismeretek 

• Hangszeres és énekes élőzene hallgatása. 

• A zene pihentető hatásának megtapasztalása. 
• Hosszabb összefüggő zenedarab meghallgatása. 

 
Tevékenység 
 

• Új hanganyagok megismerése (kórusművek, hangszeres darabok, szóló 
hangszerek, nagyzenekari művek részletei). 

• Relaxációra alkalmas zenei anyagok megismerése. 
• Megfelelő hangerő megismerése. 

 

 
Ábrázolás, 
alakítás 
 
Mozgásnevel
és  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

A szükséges zenei szakszavak, megnevezések (kórus, szóló, zenekar, 
karmester, stb.), kikapcsolódás, pihenés 
szólóének, kánon, közönség, figyelmes hallgatás, taps, 
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A fejlesztés várt 
eredményei  

Zenehallgatás során elfogadja a megajánlott hangerőt. 
 

 
 
Évfolyam: 5 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

4. Zenehallgatás Órakeret:  

Előzetes tudás Zenehallgatás során elfogadja a megajánlott hangerőt. 
 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

A megfelelő hangerő megválasztása. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Zene hangerejének megfigyelése. 
Ismeretek 

• Hangszeres és énekes élőzene hallgatása. 
• A zene pihentető hatásának megtapasztalása. 
• Hosszabb összefüggő zenedarab meghallgatása. 

 
Tevékenység 

• Új hanganyagok megismerése (kórusművek, hangszeres darabok, szóló 
hangszerek, nagyzenekari művek részletei). 

• Relaxációra alkalmas zenei anyagok megismerése. 
• Megfelelő hangerő megismerése. 

 

 
Ábrázolás, 
alakítás 
 
Mozgásnevel
és  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

A szükséges zenei szakszavak, megnevezések (kórus, szóló, zenekar, 
karmester, stb.), kikapcsolódás, pihenés 
szólóének, kánon, közönség, figyelmes hallgatás, taps, 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Zenehallgatás során személyre szabott segítséggel beállítja a lejátszón a 
megajánlott hangerőt. 
 

 
 
Évfolyam: 6. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

1. Gyermekdalok - Népdalok Órakeret:  

Előzetes tudás Képes csendben meghallgatni az ismert dalokat. Képességeihez mérten 
bekapcsolódik a közös zenélésbe. 
 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Részt vesz csoportos zenefoglalkozásokon. 
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Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 
• Népdalok meghallgatása. 

• Lépegetni önállóan vagy segítséggel, egyet balra, egyet jobbra lépni. 
  

Ismeretek 

• Magyar népdalok. 
• Magyar táncok.  
• Körjátékok. 

 
Tevékenység 

• Népdalcsokrok összeállítása témakörök szerint (növények, időjárás, 
köszöntők). 

• Egylépéses csárdás: oldalt lépés + fél súllyal zárás, ismétlés ellenkező lábbal. 
 

 
Kommunikáci
ó élőlények, 
növények, 
állatok, 
 
Mozgásnevel
ésalapmozgás
ok, 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

A népdalokban található ismeretlen szavak, különböző népek nevei, 
csárdás forgás, kifordulás, befordulás, irányváltás, motívum, ritmus, 
dallam, 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Elfogad új zenei anyagot. Képességeihez mérten bekapcsolódik a közös 
zenélésbe. 
 

 
 
Évfolyam: 6. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

2. Ünnepkörök dalai Órakeret:  

Előzetes tudás Képes az adott ünnepnek megfelelő dalt kiválasztani. 
 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Aktivitás fejlesztése irányított helyzetben. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Az ünnepnek megfelelő dalt, verset kiválasztani. 
• Közösen részt venni társaival az iskolai ünnepi alkalmakon. 

 
Ismeretek 

• Családi ünnepek dalai. 
• Nemzeti ünnepek dalai. 

 
Tevékenység 

• Karácsonyra, húsvétra, pünkösdre, anyák napjára, születésnapra dal, vers 

 
Kommunikáci
ó Ünnepek: 
versek  
 
Ábrázolás, 
alakítás: 
Ünnepek: 
dekoráció, 
ajándék, 
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megismerése. 

• Toborzó dalok megismerése,  

• Himnusz, Szózat megismerése. 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Hagyomány, szokás, ünneplés, megemlékezés, karácsony, újév, vízkereszt, 
húsvét, pünkösd 
Március 15. Nemzeti ünnep (augusztus 20. október 23.), Himnusz, Szózat 
Katonadalok, megzenésített költemények. 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Képes az adott ünnepnek megfelelő dalt kiválasztani, a dalok 
meghallgatása során csendben, figyelemmel vesz részt a foglalkozáson. 
 

 
 
Évfolyam: 6. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

3. Ritmus- és hallásfejlesztés Órakeret:  

Előzetes tudás Személyre szabott segítséggel halk – hangos váltásokkal szólaltat meg 
ritmushangszert. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Ritmikai gyakorlatok kivitelezése 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Ütemkezdő hangsúlyokat kiemelni. 
• A gyors, lassú hangzás megfigyelése, megkülönböztetése. 
• Hangszereket megszólaltatni. 

 
Ismeretek 

• Ritmikai és dinamikai gyakorlatok. 
• Fékező és gyorsító gyakorlatok. 
• Tempóérzékeltető gyakorlatok. 

• Hang- és hallásfejlesztés. 
• Ritmushangszerek használata. 

 
Tevékenység 

• Egyenletes lüktetés ritmus összekapcsolása. 
• Leülés-felállás, séta-futás váltakozása megadott jelre. 
• Halk és hangos közti különbség. 
• Hangerő szabályozása. 
• Tempó szabályozása. 

• Belső hallásfejlesztés, dallambújtatás. 
• Fúvós, húros, és ütőhangszerek megismerése. 

 

 
Olvasás, írás 
 
Mozgásnevel
és 
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Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

együtt hangoztatás, ütőhangszerek, fém, fa, erősítés, halkítás, kettes 
lüktetés, ütemhangsúly, hangos, lágy, zümmögő éneklés 
hangsúlyos és hangsúlytalan lépés, belép, megáll, tempót tart, magas és 
mély beszéd, emelkedő, süllyedő dallamvonal  

A fejlesztés várt 
eredményei  

Személyre szabott segítséggel  gyors – lassú  tempóval szólaltat meg 
ritmushangszert. 

 
 
Évfolyam: 6. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

4. Zenehallgatás Órakeret:  

Előzetes tudás Zenehallgatás során személyre szabott segítséggel követi az elvárt 
viselkedést, figyelemmel kíséri a zenehallgatás idejét. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

A megfelelő hangerő elfogadása. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Zene hangerejének megfigyelése. 
 
Ismeretek 

• Hangszeres és énekes élőzene hallgatása. 

• A zene pihentető hatásának megtapasztalása. 
• Hosszabb összefüggő zenedarab meghallgatása. 

 
Tevékenység 
 

• Új hanganyagok megismerése (kórusművek, hangszeres darabok, szóló 
hangszerek, nagyzenekari művek részletei). 

• Relaxációra alkalmas zenei anyagok megismerése. 
• Megfelelő hangerő megismerése. 

 

 
Ábrázolás, 
alakítás 
 
Mozgásnevel
és  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

A szükséges zenei szakszavak, megnevezések (kórus, szóló, zenekar, 
karmester, stb.), kikapcsolódás, pihenés 
szólóének, kánon, közönség, figyelmes hallgatás, taps, 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Zenehallgatás során elfogadja a megajánlott hangerőt. 
 

 
 
Évfolyam: 6. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

4. Zenehallgatás Órakeret:  

Előzetes tudás Zenehallgatás során elfogadja a megajánlott hangerőt. 
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Tantárgyi fejlesztési 
célok 

A megfelelő hangerő megválasztása. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Zene hangerejének megfigyelése. 
Ismeretek 

• Hangszeres és énekes élőzene hallgatása. 
• A zene pihentető hatásának megtapasztalása. 

• Hosszabb összefüggő zenedarab meghallgatása. 
Tevékenység 
 

• Új hanganyagok megismerése (kórusművek, hangszeres darabok, szóló 
hangszerek, nagyzenekari művek részletei). 

• Relaxációra alkalmas zenei anyagok megismerése. 
• Megfelelő hangerő megismerése. 

 

 
Ábrázolás, 
alakítás 
 
Mozgásnevel
és  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

A szükséges zenei szakszavak, megnevezések (kórus, szóló, zenekar, 
karmester, stb.), kikapcsolódás, pihenés 
szólóének, kánon, közönség, figyelmes hallgatás, taps, 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Zenehallgatás során személyre szabott segítséggel beállítja a lejátszón a 
megajánlott hangerőt. 
 

 
 
Évfolyam: 7. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

1. Gyermekdalok - Népdalok Órakeret:  

Előzetes tudás Elfogad új zenei anyagot. Képességeihez mérten bekapcsolódik a közös 
zenélésbe. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Verbális memória fejlesztése. 

 
 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Ismerni  legalább 10 népdalt, közülük a kedveltet kiválasztani. 
• Más népek dalaiból egy-egy jellegzetes népdalt ismerni. 
• Műdalokat, kánonokat megismerni. 

Kommunikáci
ó kifejező 
szövegmondá
s, 
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Ismeretek 

• Magyar népdalok. 

• Más népek dalai. 
• Műdalok (Pál, Kata, Péter jó reggelt, Ég a város, ég a ház is, Künn az ágon újra 

szól a víg kakukkmadár, - kánonok, stb.) 
 
Tevékenység 

• Egyszerű dallamvezetésű népdalok kísérése ritmushangszerrel. 
• Népdalcsokrok összeállítása, hallgatása közösen és egyénileg. 
• Ismerje meg és énekelje más népek dalait. 
• Kánonok, közismert dalok hallgatása közösen, egyénileg, változatos 

hangszerkísérettel. 
 

Társadalmi 
ismeretek: 
érzelmi 
megnyilvánu-
lások, 
 
szomszédos 
népek, 
magyar 
tájegységek, 
 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

párosító, vidám, tréfálkozó, emelkedő, ereszkedő dallamvonal, kötetlen, 
kötött ritmus 
cseh, román, palóc, francia, kánon 
oldalt lépés, mellé lépés francia, olasz, lengyel, román, 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Az összeállított népdalcsokrot meghallgatja, vokalizációval, hangszerrel 
kíséri. 
 

 
 
Évfolyam: 7. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

2. Ünnepkörök dalai Órakeret:  

Előzetes tudás Képes az adott ünnepnek megfelelő dalt kiválasztani, a dalok 
meghallgatása során csendben, figyelemmel vesz részt a foglalkozáson. 
 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Aktualitások felismerése, ünnepek elkülönítése. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Megfelelő dalt hallgatni az ünnepek alkalmából. 

• Az ünnepélyes alkalmak jellemzőit felismerni. 
 
Ismeretek 

• Családi ünnepek dalai. 
• Nemzeti ünnepek és az ezekhez kapcsolódó zeneművek megismerése. 

 
Tevékenység 

• Jeles napok dalai, születésnapi, névnapi köszöntők. 
• Erkel Ferenc: Himnusz, Egressy Béni: Szózat meghallgatása. 

 
Kommunikáci
ó ünnepi 
műsor,  
 
Társadalmi 
ismeretek: az 
ünnepek 
tartalma, 
hagyományok
, 
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• Tolcsvai: Talpra magyar, Szörényi-Bródy: István a király, stb. 

• A tanultak számbavétele, csoportosításuk ünnepek, ritmusuk, személyes 
okokból. 

• Az ünnepekre tanult ének- és zenedarabok ismétlése. 
 

Testnevelés: 
állóképesség, 
téri formák 
alakítása, 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Nemzeti érzés, magyarság, ünnep, szokások, vers, dal, ballagás, búcsú, 
ünnepelt, kedvenc felejtés, emlék, 
egynemű kar, vegyes kar, férfi kar,kórus,  
Karácsony, húsvét, pünkösd, anyák napja, születésnap, keresztelő, 
lakodalom, ballagás, búcsú, megható, 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Megismerkedett a Szózat hanganyagával. 
 

 
 
Évfolyam: 7. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

3. Ritmus- és hallásfejlesztés Órakeret:  

Előzetes tudás Személyre szabott segítséggel gyors – lassú tempóval szólaltat meg 
ritmushangszert. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Csoportos helyzetben hangszerek megszólaltatása. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 
 

• Egy dallamon belül hangerőt szabályozni ütőhangszerrel.  

• Hangszerrel erősíteni, halkítani.  
• Különböző hangszerek hangjainak felismerése. 

 
 
Ismeretek 

• Ritmikai és dinamikai gyakorlatok. 

• Fékező és ingerlő gyakorlatok. 
• Tempóérzékeltető gyakorlatok. 

• Hang- és hallásfejlesztés. 
• Ismerkedés hangszerekkel. 
• Ismerkedés az emberi hang sajátosságaival. 

 
Tevékenység 

• Hangerő szabályozása. 
• Fokozatos halkítás, erősítés időtartama. 

• Dallambújtatás. Daltöredékből dal felismerése. 
• Fafúvós, rézfúvós, vonós hangszerek hangjának felismerése. 

 
Társadalmi 
ismeretek: 
közös 
koncert-
látogatás, 
 
Olvasás-írás: 
írás 
vonalközbe, 
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• Az énekhangok jellegzetességeivel kapcsolatos megfigyelések. 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

kopogós, tá-ti-ti ritmus, dallambújtatás, kezdés, befejezés, hangmagasság, 
belépés, megállás, fa, cserép, üveg, fém. 
ritmusképlet, alkalmazás, kirakás koronggal kotta, kottavonal, ritmus, 
feszített ritmus, lassú tempó. 
Lassú ének, gyors, szólamok, szoprán, alt, gége, hangszalagok, rekedtség. 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Egyszerű ritmust utánoz személyre szabott segítséggel. 

 
 
Évfolyam: 7. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

4. Zenehallgatás Órakeret:  

Előzetes tudás Zenehallgatás során személyre szabott segítséggel beállítja a lejátszón a 
megajánlott hangerőt. 
 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

A zenehallgatás élményének csoportos helyzetben való átélése. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Figyelmes, érdeklődő zenehallgatás közösségben. 
 

Ismeretek 
• Klasszikus művek részleteinek meghallgatása 

• Szórakoztató zenei felvételek hallgatása.  
• Ismert, népszerű darabok hallgatása. 

 
Tevékenység 

• Új művekkel megismerkedés (pl.: Kodály: Esti dal meghallgatása gyermekkari 
feldolgozásban, stb.) 

• Türelem, egymás kedvencének meghallgatása, tiszteletben tartása. 
• (műdal, tánczene, discó zene, rock zene) 

• A tanulmányok során megismert darabok többszöri meghallgatása. 
 

 
Társadalmi 
ismeretek: 
koncert 
látogatása, 
 
Ábrázolás, 
alakítás: 
hangulat 
megjelenítés
e, 
 
Kommunikáci
ó spontán 
beszélgetés a 
zenei 
élményről, 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Zeneszerző, opera, Beat, rock, disco. 
Részlet, teljes mű. 
 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Személyre szabott segítséggel részt vesz a közös zenehallgatáson társaival. 
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Évfolyam: 8. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

1. Gyermekdalok - Népdalok Órakeret:  

Előzetes tudás Az összeállított népdalcsokrot meghallgatja, vokalizációval, hangszerrel 
kíséri. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Verbális memória fejlesztése. 

 
 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Ismerni legalább 10 népdalt, közülük a kedveltet kiválasztani. 
• Más népek dalaiból egy-egy jellegzetes népdalt ismerni. 
• Műdalokat, kánonokat megismerni. 

 
Ismeretek 

• Magyar népdalok. 
• Más népek dalai. 
• Műdalok (Pál, Kata, Péter jó reggelt, Ég a város, ég a ház is, Künn az ágon újra 

szól a víg kakukkmadár, - kánonok, stb.) 
 
Tevékenység 
Egyszerű dallamvezetésű népdalok kísérése ritmushangszerrel. 
Népdalcsokrok összeállítása, hallgatása közösen és egyénileg. 
Ismerje meg és énekelje más népek dalait. 
Kánonok, közismert dalok hallgatása közösen, egyénileg, változatos 
hangszerkísérettel. 
 

Kommunikáci
ó kifejező 
szövegmondá
s, 
 
Társadalmi 
ismeretek: 
érzelmi 
megnyilvánu-
lások, 
 
szomszédos 
népek, 
magyar 
tájegységek, 
 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

párosító, vidám, tréfálkozó, emelkedő, ereszkedő dallamvonal, kötetlen, 
kötött ritmus 
cseh, román, palóc, francia, kánon 
oldalt lépés, mellé lépés francia, olasz, lengyel, román, 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Az összeállított zenei anyagot meghallgatja, csoporthelyzetben, egyszerű 
utánzásos feladatban részt vesz. 
 

 
 
Évfolyam: 8. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

2. Ünnepkörök dalai Órakeret:  

Előzetes tudás Megismerkedett a Szózat hanganyagával. 
 

Tantárgyi fejlesztési Aktualitások felismerése, ünnepek elkülönítése. 
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célok 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Megfelelő dalt hallgatni az ünnepek alkalmából. 
• Az ünnepélyes alkalmak jellemzőit felismerni. 

 
Ismeretek 

• Családi ünnepek dalai. 
• Ballagási dalok 

• Nemzeti ünnepek és az ezekhez kapcsolódó zeneművek megismerése. 
 
Tevékenység 
Jeles napok dalai, születésnapi, névnapi köszöntők. 
Felkészülés a ballagásra. Az ünnepélyes ballagásra előkészületek, közismert, 
elfogadott dalok megismerése. 
 Erkel Ferenc: Himnusz, Egressy Béni: Szózat meghallgatása. 
Tolcsvai: Talpra magyar, Szörényi-Bródy: István a király, stb. 
A tanultak számbavétele, csoportosításuk ünnepek, ritmusuk, személyes okokból. 
Az ünnepekre tanult ének- és zenedarabok ismétlése. 
 

 
Kommunikáci
ó ünnepi 
műsor,  
 
Társadalmi 
ismeretek: az 
ünnepek 
tartalma, 
hagyományok
, 
 
Testnevelés: 
állóképesség, 
téri formák 
alakítása, 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Nemzeti érzés, magyarság, ünnep, szokások, vers, dal, ballagás, búcsú, 
ünnepelt, kedvenc felejtés, emlék, 
egynemű kar, vegyes kar, férfi kar,kórus,  
Karácsony, húsvét, pünkösd, anyák napja, születésnap, keresztelő, 
lakodalom, ballagás, búcsú, megható, 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Megismerkedett a Himnusz hanganyagával. 
 

 
 
Évfolyam: 8. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

3. Ritmus- és hallásfejlesztés Órakeret:  

Előzetes tudás Egyszerű ritmust utánoz személyre szabott segítséggel. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Csoportos helyzetben hangszerek megszólaltatása. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 
 

• Egy dallamon belül hangerőt szabályozni ütőhangszerrel.  

 
Társadalmi 
ismeretek: 
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• Hangszerrel erősíteni, halkítani.  

• Különböző hangszerek hangjainak felismerése. 
 

 
Ismeretek 

• Ritmikai és dinamikai gyakorlatok. 
• Fékező és ingerlő gyakorlatok. 
• Tempóérzékeltető gyakorlatok. 
• Hang- és hallásfejlesztés. 
• Ismerkedés hangszerekkel. 

• Ismerkedés az emberi hang sajátosságaival. 
 
Tevékenység 

• Hangerő szabályozása. 
• Fokozatos halkítás, erősítés időtartama. 
• Dallambújtatás. Daltöredékből dal felismerése. 
• Fafúvós, rézfúvós, vonós hangszerek hangjának felismerése. 
• Az énekhangok jellegzetességeivel kapcsolatos megfigyelések. 

 

közös 
koncert-
látogatás, 
 
Olvasás-írás: 
írás 
vonalközbe, 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

kopogós, tá-ti-ti ritmus, dallambújtatás, kezdés, befejezés, hangmagasság, 
belépés, megállás, fa, cserép, üveg, fém. 
ritmusképlet, alkalmazás, kirakás koronggal kotta, kottavonal, ritmus, 
feszített ritmus, lassú tempó. 
Lassú ének, gyors, szólamok, szoprán, alt, gége, hangszalagok, rekedtség. 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Egyszerű ritmust utánoz személyre szabott segítséggel, hangszeres kíséret 
mellett. 

 
 
Évfolyam: 8. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

4. Zenehallgatás Órakeret:  

Előzetes tudás Személyre szabott segítséggel részt vesz a közös zenehallgatáson társaival. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

A zenehallgatás élményének csoportos helyzetben való átélése. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Figyelmes, érdeklődő zenehallgatás közösségben. 
 

Ismeretek 

• Klasszikus művek részleteinek meghallgatása 
• Szórakoztató zenei felvételek hallgatása.  

• Ismert, népszerű darabok hallgatása. 

 
Társadalmi 
ismeretek: 
koncert 
látogatása, 
 
Ábrázolás, 
alakítás: 
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Tevékenység 

• Új művekkel megismerkedés (pl.: Kodály: Esti dal meghallgatása gyermekkari 
feldolgozásban, stb.) 

• Türelem, egymás kedvencének meghallgatása, tiszteletben tartása. 

• (műdal, tánczene, discó zene, rock zene) 
• A tanulmányok során megismert darabok többszöri meghallgatása. 

 

hangulat 
megjelenítés
e, 
 
Kommunikáci
ó spontán 
beszélgetés a 
zenei 
élményről, 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Zeneszerző, opera, Beat, rock, disco. 
Részlet, teljes mű. 
 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Társai mellett, nyugodtan hallgat zenét. 
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Ábrázolás – alakítás 
 
Évfolyam: 1 - 8. 

 
 
Tantárgyi célok és feladatok 
 

A művészetek sokoldalúan segíthetik az autizmus-specifikus egyéni fejlesztést. Az 
autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók között lehetnek kiemelkedő zenei, rajz vagy 
egyéb művészi tehetséggel bíró gyermekek. A művészeti tevékenységek a szabadidő 
tartalmas eltöltésében is jelentős szerepet játszanak. Az autizmus spektrum zavarral küzdők 
számára nehézséget jelent, hogy a művészi kreativitást, változatosságot, sokszínűséget 
felismerni, értelmezni tudják. A művészetek megismerése, megértése iránt ritkán mutatnak 
spontán érdeklődést, igényt. Viszont gyakran megfigyelhető olyan speciális érdeklődési 
terület, kiemelkedő képességprofil, mely akár valamely művészeti ághoz kapcsolódhat.  

A tantárgy célja a tárgyi környezet megismerésének elmélyítése, az autizmus spektrum 
zavarral küzdők bevonása a különböző ábrázoló- alakító tevékenységekbe a vizuális 
művészetek eszköztárának felhasználásával. Cél, olyan összetettebb munkafolyamatok 
elsajátíttatása, melyek jelentősek lehetnek a pályaorientáció szempontjából. A tantárgy 
tanításának célja az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók önálló későbbi 
munkavégzéséhez szükséges készségek megalapozása. Felnőttkorban is használható 
szabadidős készségek kialakítása. Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók 
hozzájuttatása az önálló munkavégzés által megtapasztalható kompetenciaérzéshez. 

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség kompetencia fejlesztésével 
hozzájárul az esztétikai érzék fejlesztéséhez és a művészetek iránti érdeklődés 
felkeltéséhez. 

A vizuális ábrázolás, valamint a személyre szabott vizuális környezeti támpontok 
értelmezése segíti az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulókat a gondolatok, szándékok, 
vágyak, vélekedések és érzelmek megértésében. 
 
A pedagógusnak törekednie kell arra, hogy az autizmus spektrum zavarral küzdők 
megtapasztalják a saját cselekvések kompetenciájának örömét, ezzel sikerélményhez 
juttatva a tanulókat. Fontos annak szem előtt tartása, hogy a tanulók reális énképe, 
önismeretük is fejlődjön a tantárgy tartalmának elsajátítása során. A pedagógus jó, ha 
ösztönzi, segíti az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulót, hogy művészi képességeit, 
ehhez kapcsolódó esetleges speciális érdeklődését képes legyen kifejezésre juttatni. 
 
 
Fejlesztési (terápiás) feladatok: 
 
Készségek: 
 
Koordinált mozgáskészség (szem-kéz koordináció), és alakítási készségek fejlesztése. 
 
Képességek, attitűdök: 
 
Formaalkotási képességek, kompozíciós képesség. 
Vizuális ritmus képzése, tárgykészítés képessége. 
Képzeteket felidéző ábrázolási képesség. 
Képolvasás, képi közlés képessége. 
Plasztikus formaalakítás. Finommozgás fejlesztése. 
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Kézműves technikák tanítása. 
 
Pszichikus funkció: 
 
Vizuális, taktikus percepció. Figyelemfejlesztés. 
Érzelmi fejlesztés: motiváció, örömérzés keltése alkotó tevékenység révén. 
Emlékezet, alkotó képzelet, forma- és térészlelés, gondolkodás fejlesztése. 
 
Gondolkodási műveletek: 
 
Megkülönböztetés, azonosítás, összehasonlítás. 
Variálás, kombinálás. Analízis-szintézis. 
Asszociáció, általánosítás, absztrakció, következtetés, ítéletalkotás. 
 
Gondolkodás fajták: 
 
Perceptív, cselekvéses, analógiás, algoritmikus. 
 
 
Évfolyam: 1. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

1. Formázások különböző anyagokból Órakeret:  

Előzetes tudás Környezetében lévő tárgyak észlelése, érdeklődés és próbálkozás a velük 
való tevékenykedésre. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Eltérő tulajdonságok megismerésének elősegítése közvetlen 
tapasztalatszerzéssel. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Együttműködéssel a tárgyak tulajdonságainak, jellegzetességeinek 
megfigyeltetése. 

• Próbálkozások, adott tevékenységek végrehajtatása együttműködéssel, 
szükséges vizuális támogatással. 

• Különböző formák kialakításához szükséges mozgások végrehajtatása, 
megfelelő segítségadással. 

• Különböző formák alakítása mintakövetéssel. 
 
Ismeretek 

• Anyagok tulajdonságai. 

• Alakíthatóság. 
 
 
Tevékenység 

• A tanuló környezetében található tárgyak megfigyeltetése manipulációval, 
mintaadással. 

• Homok formázása, edények megtöltése, kiöntése, nyomhagyás. 

• Hó formázása, hógolyó, hóbucka készítése. 

• Gyurmázás (plasztilin, só-liszt gyurma, agyag), gyúrás, puhítás, lapítás, 

 
Olvasás, írás 
 
Játékra 
nevelés 
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kicsípés. Az asztalon lapított anyag kiszaggatása nyomóformával. 

Kulcsfogalmak/ 
Fogalmak 

A tárgyak tapintással megfigyelhető tulajdonságaival kapcsolatos 
fogalmakkal, eszközökkel, cselekvésekkel, térbeli tulajdonságokkal, felületi 
jellemzőkkel bővülő passzív és aktív szókincs illetve szükség esetén AAK 
eszközzel történő kommunikáció során az adott tárgyak felismerése, 
elkérése. 

A fejlesztés várt 
eredményei a ciklus 
végén 

Részvétel a foglalkozáson. A megismert eszközök megfogása, elengedése, 
próbálkozás a tanult cselekvések végrehajtásával. 

 
 
 
Évfolyam: 1. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

2. Építés Órakeret:  

Előzetes tudás Érdeklődés és próbálkozás megjelenése a tárgyakkal való manipulációra. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Alapvető manuális kontroll (megfogás, elengedés) kialakítása. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Tárgyak csoportosítása segítséggel, meghatározott szempontok alapján. 

• Személyre szabott segítséggel sorritmus alkotása többféle eszközzel, 
meghatározott szempontok alapján. 

 

• Ismeretek 

• Kirakás, szétszedés 

• Fűzés 

• Nyomótechnikák 

• Szúrójátékok 
 
Tevékenység 

• Különböző tárgyak egymás mellé helyezésével új formák létrehozása.  

• Toronyépítés építőjátékokból (duplo, lego) minta alapján. 

• Nagyméretű gyöngyök felfűzése pálcikára minta alapján. 

• Nyomhagyás agyagban, gyurmában különböző tárgyak segítségével. 

• Csipesz kartonra illesztése. 
 

 
Olvasás, írás  
 
Játékra 
nevelés 

Kulcsfogalmak/ 
Fogalmak 

A felhasznált tárgyak és cselekvések megnevezése, illetve szükség esetén 
AAK- s eszközzel történő kommunikáció során az adott tárgyak felismerése, 
elkérése. 

A fejlesztés várt 
eredményei a ciklus 

Tudjon tárgyakat egy kézzel megfogni és tartani. 
Személyre szabott segítséggel megadott sorritmust kövessen egy szempont 



368 
 

végén alapján. 

 
 
Évfolyam: 1. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

3. Papír formálása, alakítása Órakeret:  

Előzetes tudás Együttműködés alakító tevékenységben. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Alapvető manuális készségek (markolás, csippentés) kialakítása, 
gyakoroltatása. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Az aktuális feladatok sikeres végrehajtása személyre szabott segítséggel. 

• Segítséggel minél pontosabb illesztések. 

• Olló használatának próbálgatása, helyes használat gyakorlása. 

• Papírdarabok megadott módon egymás mellé helyezése. 

• Papír alakítása vágással, hajtással, gyűréssel, simítással. 
 
Ismeretek 

• Gyűrés-simítás 

• Tépés 

• Hajtogatás 

• Nyírás 

• Ragasztás 
 
Tevékenység 

• Különböző papírfélékből labda gyűrése.  

• Az összegyűrt papír kisimítása. 

• Papírcsík tépése. 

• Egyszerű ráhajtás.  

• Olló megfelelő tartása. 

• Olló nyitása, csukása.  

• Papírcsík szétvágása. 

• Kialakított papírdarabok egymás mellé helyezése ragasztott felületen. 

 
Olvasás, írás  
 
Kommunikáci
ó 
 

Kulcsfogalmak/ 
Fogalmak 

olló, papír, ragasztó 
gyűr, ragaszt, hajt, vág  
Szükség esetén AAK – s eszköz használata.  

A fejlesztés várt 
eredményei  

Ollóval papírt kettévág személyre szabott segítséggel. 
Papírdarabokat beragasztózott felületre helyez személyre szabott 
segítséggel. 
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Évfolyam: 1. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• A kívánt mozgás végrehajtása személyre szabott segítséggel. 

• Törekvés papírhatár betartására. 

• Az ecset megfelelő használata. 

• Helyes ceruzafogás. 

• A rajzolás eszközeinek megfelelő használata. 

• Színek differenciálása. 

• Egyszerű ember, állat, növény, tárgy-ábrázolások személyre szabott 
segítséggel. 

 
Ismeretek 

• Festés. 

• Rajzolás. 

• Színezés. 
 
Tevékenység 

• Vonalak, formák újjal való követése  

• Szabadfirka. 

• Nagy papír felületek vízfestékkel történő betöltése vastag ecsettel. 

• Álló, fekvő egyenesek, pöttyök átírása papíron. 

• Egyszerű formák átrajzolása papíron. 

• Rajzolás zsírkrétával, vastag ceruzával rajzlapra, csomagolópapírra. 

• Egyszerű formák színezése zsírkrétával, színes ceruzával. 
 
 

 
Olvasás, írás  
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Eszközök megnevezése (szivacs, ecset, ecsettál) beszéddel vagy bármely 
AAK – s eszközzel 
Tevékenység megnevezése. (törlés, kenés, festés) beszéddel vagy bármely 
AAK – s eszközzel 
Főbb színek: piros, kék, sárga, zöld 
Vonalak, és ezekből képzett egyszerű alakzatok felismerése. 

A fejlesztés várt 
eredményei a ciklus 
végén 

Papírhatárt felismeri és igyekszik betartani. 
Felismeri a festés és rajzolás eszközeit. 
Differenciálja, megfelelően egyezteti az alapszíneket. 
 

 
 
 
 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

4. Vizuális ábrázolás Órakeret: 25 

Előzetes tudás Rajzeszközzel papírra jeleket tesz (pötty, firkálás). 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Formakitöltéshez szükséges mozgáskontroll kialakítása. 
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Évfolyam: 2. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

1. Formázások különböző anyagokból Órakeret:  

Előzetes tudás Részvétel a foglalkozáson. A megismert eszközök megfogása, elengedése, 
próbálkozás a tanult cselekvések végrehajtásával. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Tárgyak alakíthatóságának felismerése, megismerés közvetlen 
tapasztalatszerzéssel. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Együttműködéssel a tárgyak tulajdonságainak, jellegzetességeinek 
megfigyeltetése. 

• Próbálkozások, adott tevékenységek végrehajtatása együttműködéssel, 
szükséges vizuális támogatással. 

• Együttműködéssel különböző formák kialakításához szükséges mozgások 
végrehajtatása, megfelelő segítségadással. 

• Különböző formák alakítása mintakövetéssel. 
 
Ismeretek 

• Anyagok tulajdonságai. 

• Alakíthatóság. 
 
 
Tevékenység 

• A tanuló környezetében található tárgyak megfigyeltetése manipulációval, 
mintaadással. 

• Homok formázása, dombkészítés, gödörásás, taposás. 

• Hó formázása, hóember készítése. 

• Gyurmázás (plasztilin, só-liszt gyurma, agyag), gömbölyítés, hengerítés, 

mélyítés. Gyurma méretre sodrása, gömbölyítése az asztalon és két 
tenyér között. 

• Gipszmunka, benyomkodott agyagba, öntőformába folyékony gipsz öntése. 
Száradás után kiborítása. 

 

 
Olvasás, írás 
 
Játékra 
nevelés 
 
 

Kulcsfogalmak/ 
Fogalmak 

A tárgyak tapintással megfigyelhető tulajdonságaival kapcsolatos 
fogalmakkal, eszközökkel, cselekvésekkel, térbeli tulajdonságokkal, felületi 
jellemzőkkel bővülő passzív és aktív szókincs illetve szükség esetén AAK 
eszközzel történő kommunikáció során az adott tárgyak felismerése, 
elkérése. 

A fejlesztés várt 
eredményei a ciklus 
végén 

Legyen képes az ujjak kontrollált, és a két kéz összehangolt mozgatására. 
Képes segítséggel, mintaadással megadott tulajdonságok alapján (szín, 
forma, nagyság) tárgyakat csoportosítani. 
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Évfolyam: 2. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

2. Építés Órakeret:  

Előzetes tudás Tudjon tárgyakat egy kézzel megfogni és tartani. 
Személyre szabott segítséggel megadott sorritmust kövessen egy szempont 
alapján. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Alapvető manuális kontroll (illesztés, szétszedés) kialakítása. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
Pontok 

Fejlesztési feladat 

• Tárgyak csoportosítása segítséggel. 

• Segítséggel próbálja meg ritmikusan váltogatni a gyöngyöket. 

• Segítséggel próbáljon ritmikus sort képezni. 
 
Ismeretek 

• Kirakás 

• Fűzés 

• Nyomótechnikák 

• Szúrójátékok 
 
Tevékenység 

• Előrajzolt formák kirakása pálcikával, terményekkel.  

• Toronyépítés kockából. 

• Közepes méretű gyöngyök felfűzése pálcikára . 

• Nyomdázás nyomdajátékkal papíron. 

• Gyöngymozaik kirakása minta alapján. 
 

 
Olvasás, írás  
 
Játékra 
nevelés 

Kulcsfogalmak/ 
Fogalmak 

A kirakáshoz felhasznált tárgyak megnevezése és a hozzájuk kapcsolódó 
cselekvések megnevezése illetve szükség esetén AAk-s eszközzel történő 
kommunikáció során a tárgyak, cselekvések felismerése, kérése. 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a ciklus 
végén 

Személyre szabott segítséggel illesszen össze építőjátékból megadott 
formát. 

 
 
Évfolyam: 2. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

3. Papír formálása, alakítása Órakeret:  

Előzetes tudás Együttműködés alakító tevékenységben. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Alapvető manuális készségeket (markolás, csippentés) kialakítása, 
gyakoroltatása. 
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Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Az aktuális feladatok sikeres végrehajtása segítséggel. 

• Segítséggel hajtsa végre a tevékenységet. 

• Segítséggel pontos illesztések. 

• Olló használatának próbálgatása, helyes használat gyakorlása segítséggel. 

• Papírdarabkák kívánt módon egymás mellé helyezése segítséggel. 
 
Ismeretek 

• Gyűrés-simítás 

• Tépés 

• Hajtogatás 

• Nyírás 

• Ragasztás 
 
Tevékenység 

• Különböző papírfélékből labda gyűrése.  

• Az összegyűrt papír kisimítása. 

• Szabálytalan formák tépése, csíktépés. 

• Egyszerű ráhajtás, átlóshajtás elképzéssel.  

• Szabálytalan formák nyírása. 

• Olló nyitása, csukása, segítséggel csíkvágás. 

• Kialakított papírdarabok egymás mellé helyezése ragasztás felületen. 

 
Olvasás, írás: 
finommozgá-
sok 
fejlesztése, 
 
 

Kulcsfogalmak/ 
Fogalmak 

Anyag, tevékenység és elkészített tárgy megnevezése (papír, gyűr, labda). 
Formák utólagos megnevezése hasonlóság alapján. Anyag, tevékenység 
(papír, könyv, füzet, hajt). 
A papírfélék jellegzetes tulajdonságai és színe, a végzett tevékenység és 
eszközök megnevezése.  

A fejlesztés várt 
eredményei  

Képes a szükséges eszközöket kiválasztani, és megfelelően használni, 
együttműködéssel ollót használni. 
Képes segítséggel a kívánt módon egymás mellé helyezni a 
papírdarabkákat. 
 

 
 
Évfolyam: 2. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

4. Vizuális ábrázolás Órakeret:  

Előzetes tudás Kézzel festés együttműködéssel. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Formakitöltéshez szükséges mozgáskontroll kialakítása. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 



373 
 

Fejlesztési feladat 

• A kívánt mozgás végrehajtása segítséggel. 

• Törekvés papírhatár betartására. 

• Az ecset megfelelő használata. 

• Színek differenciálása. 

• A rajzolás eszközeit megfelelő használata. 

• Egyszerű ember, állat, növény-ábrázolások segítséggel. 
 
Ismeretek 

• Festés. 

• Rajzolás. 
 
Tevékenység 

• Festékes kéz-, és ujjnyom hagyás 

• Nagy, sima felületek vízfestékkel történő betöltése szivaccsal, vastag ecsettel 

• Álló, fekvő egyenesek, egyszerű formák, kör, hullámvonal rajzolása pálcikával 
homokba krétával aszfalton és táblán 

• Zsírkrétával csomagolópapírra, vastag ceruzával rajzlapra 

• Szabadfirka, átrajzolás, rárajzolás, körülrajzolás 

• Egyszerű formák színezése 

 
Olvasás, írás:  
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Eszközök megnevezése (szivacs, ecset, ecsettál)  
Tevékenység megnevezése. (törlés, kenés, festés) 
Főbb színek: piros, kék, sárga, zöld 
Vonalak, és ezekből képzett egyszerű figurák felismerése, megnevezése. 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Papírhatárt és vonalhatárt igyekszik betartani. 
Megfelelően használja a festés és rajzolás eszközeit. 
Differenciálja, és megnevezésre felismeri a főbb színeket. 
Megpróbál egyszerű ember, állat, növény-ábrázolásokat létrehozni. 
 

 
 
Évfolyam: 3. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

1. Formázások különböző anyagokból Órakeret:  

Előzetes tudás Képes segítséggel megadott tulajdonságok alapján (szín, forma, nagyság) 
tárgyakat csoportosítani. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Szükséges mozgássémák megerősítése gyúráshoz, lapításhoz. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
Pontok 

Fejlesztési feladat 

• A természetes és mesterséges formák hasonlóságainak megfigyelése 
segítséggel. 

• Adott tevékenységeket végzése megfelelő segítségadással. 

• Egyszerű formák, tárgyak, készítése mintakövetéssel, megfelelő segítséggel. 

 
Olvasás, írás 
 
Játékra 
nevelés 
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Ismeretek 

• Anyagvizsgálat érzékszervi tapasztalás útján, tulajdonságok. 

• Felület, szilárdság, forma, méret megismerése. 

• Anyagok alakíthatósága. 
 
Tevékenység 

• A természetes és mesterséges környezet tárgyainak összehasonlítása. 

• Homok formázása, homokvár építése. Homokozó formák használata. 

• Hó formázása, hógolyó, hóember készítése. 

• Gyurmázás, (plasztilin, só-liszt gyurma, agyag formázása). Képlékeny anyag 
formázása előrajzolt minta követésével. Alapelemek összeillesztésével 

modell alapján síkbeli formák összeállítása. Az elkészült munkadarab 
díszítése. 

• Gipszmunka, bekarcolt, benyomkodott agyaglapra gipsz öntése, száradás után 
agyag eltávolítása. 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Tevékenység: hoz, visz, tesz, kever, önt, szór, ás, borít.  
Anyagtulajdonságok: folyik, szárad, kemény, folyékony, 
Felületre (sima-érdes), szilárdságra (kemény-puha),  
formára (kerek, hosszúkás), méretre (kicsi, nagy) vonatkozó fogalmak. 
Szükség esetén AAK kommunikációs eszköz használata a szükséges 
eszközök, cselekvések kérésére, elutasítására, segítség kérésre. 

A fejlesztés várt 
eredményei a ciklus 
végén 

Alakító tevékenység végzése személyre szabott segítséggel, modell alapján 
képlékeny anyagot alakít síkban nyomással, gyúrással, lapítással. 
 

 
 
Évfolyam: 3.  

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

2. Építés Órakeret:  

Előzetes tudás Személyre szabott segítséggel illeszt össze építőjátékból megadott formát. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Két kéz manipulációjának összehangolása. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Tagolt építmények építése különféle építőjátékokból személyre szabott 
segítséggel. 

• Megszabott határt tartva előrajzolt forma kitöltése. 

• Személyre szabott segítséggel önállóan ritmikus sor képzése. 
 
 
Ismeretek 

• Kirakás 

• Fűzés 

 
Olvasás, írás 
 
Játékra 
nevelés 
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• Nyomótechnikák 

• Szúrójátékok 
 
Tevékenység 

• Egymásba helyezhető építőelemek használatával különböző síkhatású 
építmények létrehozása. 

• Előrajzolt forma kirakása, kitöltése egyféle anyaggal. 

• Pecsételés, nyomdázás a szín váltogatásával. 

• Pálcikák fektetése színváltogatással. 

• Gyöngyfűzés szín variálásával. 

• Sorképzés a játék elemeiből. 

• Szabad kompozíció, pl.: só – liszt gyurmakép. 

• Alapformák kirakásával egyszerű alakzatok létrehozása pl. labda, virág. 

• Ritmikus sor képzése 2 változó elemmel. 

Kulcsfogalmak/ 
Fogalmak 

Főbb színek felismerése, egyeztetése, differenciálása. Elkészítendő tárgyak  
és azok színeinek megnevezése, vagy AAK-s eszközzel történő 
kommunikáció során felismerése, kérése. 

A fejlesztés várt 
eredményei a ciklus 
végén 

Személyre szabott segítséggel önállóan épít különféle építőjátékokból 
síkhatású építményeket. 
Személyre szabott segítséggel önállóan képez sorritmust két szempont 
alapján. 
 

 
 
Évfolyam: 3. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

3. Papír formálása, alakítása Órakeret:  

Előzetes tudás Papírt megadott nagyságúra tép. 
Papírt hajt megadott minta alapján. 
Gyűrt papírt alakzatban minta alapján felragaszt. 
Geometriai formákat kijelölt helyre felragaszt. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

A különböző tulajdonságú papírokhoz alkalmazható adekvát alakítási 
módok ismeretének megszilárdítása. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Tevékenységek végzése irányítással, személyre szabott segítséggel. 

• Egyszerű formák tépése segítséggel. 

• Hajtások pontos illesztéssel. 

• Egyszerű formák kivágása segítséggel. 

• Papírkép elemeinek illesztése személyre szabott segítséggel. 
Ismeretek 

• Gyűrés-simítás 

• Tépés 

• Hajtogatás 

 
Olvasás, írás  
 
Játékra 
nevelés 
 
Kommunikáci
ó  
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• Nyírás 

• Radírozás 
 
Tevékenység 

• Különböző papírfajták gyűrése, simítása különböző méretben 

• Szögletes formák tépése különböző méretben 

• Felező- és átlóshajtás gyakorlása, él képzése 

• Alapformák kivágása különböző méretben, és színben 

• A fenti technikákkal kialakított elemek illesztése, rögzítése 

• A4-es méretű papír négybe hajtása, borítékba helyezése 

• Radírozás 

Kulcsfogalmak/ 
Fogalmak 

olló, papír, ragasztó, radír, boríték, kép 
kicsi, nagy 
piros, kék, zöld, sárga 
gyűr,simít, ragaszt, hajtogat, vág, tép, radíroz 
kör, négyzet, háromszög, téglalap 
Szükség esetén AAK – s eszköz használata. 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Személyre szabott segítséggel illesztéssel hajt, egyszerű formákat tép, vág, 
illeszti a papírkép elemeit. 
 

 
 

Évfolyam: 3. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

4. Vizuális ábrázolás Órakeret:  

Előzetes tudás Személyre szabott segítséggel átír álló, fekvő egyeneseket, egyszerű formákat. 
Képes személyre szabott segítséggel használni a festés eszközeit. 
 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

A papírhatár betartási igényének kialakítása. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 
. 

• Helyes ceruzafogásra törekvés. 

• Körök és egyenesek segítségével különböző élőlények, és tárgyak ábrázolása és 
megnevezése szükség esetén AAK – s eszköz használatával.  

• Kifestésnél a vonalhatár betartására törekvés. 

• Együttműködési készség igényének kialakulása közös alkotás elkészítésénél. 

• Különböző élőlények, és tárgyak jellemző tulajdonságai alapján a rájuk 
emlékeztető vizuális leképezésük. 

• Színezésnél vonalhatár betartására törekvés. 
Ismeretek 

• Festés 

• Rajzolás 

• Színezés 

 
Mozgásnevelé
s  
 
Olvasás, írás  
 
Kommunikáci
ó  
 
Szociális 
készségek 
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Tevékenység 

• Körökből, egyenesekből ember, állat, növényábrázolások megfelelő 
színhasználattal, mintakövetéssel. 

• Tárgyakat, formákat megjelenítő rajzok átrajzolása, tárgyak lerajzolása, a rajzok 
kiszínezése. 

• Festési gyakorlatok tetszőleges színhasználattal és mintaadással 
csomagolópapíron, rajzlapon. 

• Megismert technikákkal párhuzamos munka társaival. 

• Betűelemek átírása, másolása. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Vonalak iránya, alapformák megnevezése, kézműves technikák elnevezése,  
színek felismerése, megnevezése, szükség esetén AAK – s eszköz használatával.  
Ábrázolt tárgyak, részeik megnevezése szükség esetén AAK – s eszköz 
használatával.  

A fejlesztés várt 
eredményei  

Személyre szabott segítséggel együttműködik a közös tevékenység során és 
társai mellett feladatot végez. 
Nagy formákat kifest egy szín használatával. 
Személyre szabott segítséggel átír betűelemeket. 

 
 
Évfolyam: 4. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

1. Formázások különböző anyagokból Órakeret:  

Előzetes tudás Alakító tevékenységet végez személyre szabott segítséggel, síkban modell 
alapján képlékeny anyagot alakít. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Szükséges mozgássémák megerősítése gömbölyítéshez, sodráshoz. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• A természetes és mesterséges formák hasonlóságainak megfigyelése 
segítséggel. 

• Adott tevékenységeket végzése megfelelő segítségadással. 

• Egyszerű emberalak készítése segítséggel. 

• Irányítással jellemző jegyeik alapján felismerhető ember, állat, 
növényábrázolások készítése. 

 
Ismeretek 

• Anyagvizsgálat érzékszervi tapasztalás útján, tulajdonságok. 

• Felület, szilárdság, forma, méret megismerése. 

• Anyagok alakíthatósága. 
 
Tevékenység 

• A természetes és mesterséges környezet tárgyainak összehasonlítása. 

• Homok formázása, homokvár építése. Homokozó formák használata. 

• Hó formázása, hógolyó, hóember készítése. 

 
Olvasás, írás 
 
Játékra 
nevelés 
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• Alapelemek összeillesztésével emberalak készítés. 

• Téri alakzatok létrehozása. 

• Állatalakok ábrázolása jellegzetes jegyeik alapján. 

• Gyurmázás, (plasztilin, só-liszt gyurma, agyag formázása). 

• Gipszmunka, bekarcolt, benyomkodott agyaglapra gipsz öntése, száradás után 
agyag eltávolítása. 

 

Kulcsfogalmak/ 
Fogalmak 

Tevékenység: hoz, visz, tesz, kever, önt, szór, ás, borít.  
Anyagtulajdonságok: folyik, szárad, kemény, folyékony, 
Felületre (sima-érdes), szilárdságra (kemény-puha),  
formára (kerek, hosszúkás), méretre (kicsi, nagy) vonatkozó fogalmak. 
Építmény részei: fal, ablak, ajtó 
Emberi testrészek. Ember, állat, növény részei.  
Szükség esetén AAK kommunikációs eszköz használata a szükséges 
eszközök, cselekvések kérésére, elutasítására, segítség kérésre. 

A fejlesztés várt 
eredményei  

A megismert alakító technikákkal személyre szabott segítséggel készít 
ábrázolásokat. Képlékeny anyagot alakít térben modell alapján sodrással, 
gömbölyítéssel. 

 
 
Évfolyam: 4. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

2. Építés Órakeret:  

Előzetes tudás Személyre szabott segítséggel önállóan épít különféle építőjátékokból 
síkhatású építményeket. 
Személyre szabott segítséggel önállóan képez sorritmust két szempont 
alapján. 
 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Két kéz manipulációjának összehangolása. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 
 

• Tagolt építmények építése különféle építőjátékokból személyre szabott 
segítséggel. 

• Megszabott határt tartva előrajzolt forma kitöltése. 

• Személyre szabott segítséggel önállóan ritmikus sor képzése. 
 
Ismeretek 

• Kirakás 

• Fűzés 

• Nyomótechnikák 

• Szúrójátékok 
 

 
Olvasás, írás 
 
Játékra 
nevelés 
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Tevékenység 

• Egymásba helyezhető építőelemek használatával különböző térbeli 
építmények létrehozása. 

• Előrajzolt forma kirakása, kitöltése különböző anyagokkal. 

• Pecsételés, nyomdázás, forma, nagyság váltogatásával. 

• Pálcikák fektetése formaváltogatással. 

• Gyöngyfűzés alak, nagyság variálásával 

• Formaképzés a játék elemeiből. 

• Szabad kompozíció, pl.: agyagkép. 

• Alapformák kirakásával autó házikó, stb. kirakása. 

• Ritmikus sor képzése 3 változó elemmel. 
 

Kulcsfogalmak/ 
Fogalmak 

Egyszerű formák: (kocka, gömb, tégla) kicsi-nagy 
Formák, nagyság fogalmai.  
Térbeli relációk (alá, mellék, fölé, stb.)  
Elkészítendő tárgyak megnevezése, vagy AAK-s eszközzel történő 
kommunikáció során felismerése, kérése. 

A fejlesztés várt 
eredményei a ciklus 
végén 

Megszabott határt tartva kitölt előrajzolt formát. 
Személyre szabott segítséggel önállóan épít különféle építőjátékokból 
tagolt térbeli építményeket. 
Személyre szabott segítséggel önállóan képez sorritmust három szempont  

 
 
 
Évfolyam: 4.  

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

3. Papír formálása, alakítása Órakeret:  

Előzetes tudás Személyre szabott segítséggel illesztéssel hajt, egyszerű formákat tép, vág, 
illeszti a papírkép elemeit. 
 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

A különböző tulajdonságú papírok felhasználásához, alakításához 
alkalmazható eszközök megismerése, használata. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
Pontok 

Fejlesztési feladat 

• Tevékenységek végzése irányítással, személyre szabott segítséggel. 

• Formák tépése. 

• Tűzőgép használatának elsajátítása. 

• Papírlapok összekapcsolása. 

• Egyszerű formák kivágása. 
  

Ismeretek 

• Tűzés 

• Tépés 

• Hajtogatás 

 
Olvasás, írás  
 
Játékra 
nevelés 
 
Kommunikáci
ó 
 
Számolás - 
mérés  
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• Nyírás 

• Radírozás 
 

Tevékenység. 

• Egyszerű tárgyak hajtogatása papírból 

• Kézi tűzőgép balesetmentes használatának elsajátítása 

• Különböző vastagságú lapok összetűzése gemkapoccsal és tűzőgéppel 

• Előrajzolt kerek formák tépése papírból 

• Írólapok iratgyűjtőbe helyezése, fűzése  

• Kartonlapok összetűzése Milton kapoccsal 

• Kerek formák vágása papírból 

• Radírozás 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

olló, papír, ragasztó, radír, boríték, kép, tűzőgép, gémkapocs, írólap, karton 
kapocs, hajó, csákó 
kicsi, nagy 
piros, kék, zöld, sárga, fehér, fekete 
gyűr,simít, ragaszt, hajtogat, vág, tép, radíroz 
kör, négyzet, háromszög, téglalap 
 
Szükség esetén AAK – s eszköz használata. 

A fejlesztés várt 
eredményei a ciklus 
végén 

Személyre szabott segítséggel használja a kézi tűzőgépet.  
Ismeri a radír funkcióját. 
Írólapokat iratgyűjtőbe helyez. 

 
 
 
Évfolyam: 4. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

4. Vizuális ábrázolás Órakeret:  

Előzetes tudás Személyre szabott segítséggel együttműködik a közös tevékenység során és 
társai mellett feladatot végez. 
Nagy formákat kifest egy szín használatával. 
Személyre szabott segítséggel átír betűelemeket. 
 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

A vonalhatár betartási igényének kialakítása. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 
. 

• Körök és egyenesek segítségével különböző élőlények, és tárgyak ábrázolása 
és megnevezése szükség esetén AAK – s eszköz használatával.  

 
Mozgásnevel
és , 
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• Kifestésnél a vonalhatár betartására törekvés. 

• Együttműködési készség igényének kialakulása közös alkotás elkészítésénél. 

• Különböző élőlények, és tárgyak jellemző tulajdonságai alapján a rájuk 
emlékeztető vizuális leképezésük. 

• Színezésnél vonalhatár betartására törekvés. 
 
Ismeretek 

• Festés 

• Rajzolás 

• Színezés 
 
Tevékenység 
 

• Ember, állat, növény és tárgy másolása, átrajzolása, rajzolása, színezése 
mintakövetéssel 

• Egyszerű kompozíció színezése, kifestése megadott témában, 
élethelyzetekhez kapcsolódva, mintaadással. (őszi erdő, téli táj, virágos rét, 
család, stb..) 

• Íráselemek átírása, másolása 

• Közös csoportmunka során eszközök megosztása társakkal 
 

Olvasás, írás 
 
Kommunikáci
ó 
 
Szociális 
készségek 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Vonalak iránya, alapformák megnevezése, kézműves technikák elnevezése,  
színek felismerése, megnevezése, szükség esetén AAK – s eszköz 
használatával.  
Ábrázolt élőlények, tárgyak, részeik megnevezése szükség esetén AAK – s 
eszköz használatával. 

A fejlesztés várt 
eredményei a  ciklus 
végén 

Nagy formákat kifest több szín és több ecset használatával, mintaadással. 
Személyre szabott segítséggel másol betűelemeket. 
Személyre szabott segítséggel, társaival osztozik a használt eszközökön. 
 

 
 

Évfolyam: 5. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

4. Vizuális ábrázolás Órakeret:  

Előzetes tudás Nagy formákat kifest több szín és több ecset használatával, mintaadással. 
Személyre szabott segítséggel átír betűelemeket. 
Személyre szabott segítséggel, társaival osztozik a használt eszközökön. 
 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Tárgyak sematikus ábrázolása irányítással, személyre szabott segítséggel. 

 
 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 
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Fejlesztési feladat 

• Színek használata a valóságnak megfelelően. 

• A vízszintes és függőleges egyenesek összekapcsolása. 

• Rajzok készítése különböző tárgyakról jellemző jegyek alapján személyre 
szabott segítséggel. 

 
Ismeretek 

• Festés 

• Rajzolás-színezés 
 
Tevékenység 

• Természeti környezetünk ábrázolása a színek kifejezőerejének 
hangsúlyozásával. (ősz: levélhullás, eső, tél: havazás, stb.) 

• Szabad festési gyakorlatok, tempera és vízfesték használatával. 

• Virágok ábrázolása sematikusan, mintaadással.  

• Színezés, különböző technikákkal. 

• Közös csoportmunka során társak munkáinak megtekintése. 

• Rövid szavak átírása, másolása. 
 

 
Környezetis-
meret 
 
Kommunikáci
ó  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Egyenesek iránya. Ábrázolt tárgyak részei. Színek. Évszakok, természeti 
jelenségek, színek, hangulatok. 
Térbeli elrendeződésre vonatkozó fogalmak. 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Személyre szabott segítséggel képes megfelelően használni színeket. 
Személyre szabott segítséggel összekapcsolja a vízszintes és függőleges 
egyeneseket. 
Személyre szabott segítséggel átírja saját keresztnevének betűelemeit. 
Nagy formákat kifest több szín és egy ecset használatával, mintaadással. 
 

 
 
Évfolyam: 5. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

5. Komplex alakító tevékenység Órakeret:  

Előzetes tudás Különböző anyagok formázása, alakítása irányítással. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Egyszerű használati tárgyak készítése segítséggel. 

 
 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
Pontok 

Fejlesztési feladat 

• Egyszerű tárgyak készítése együttműködéssel, személyre szabott segítséggel. 
 
Ismeretek 

• Tárgyak, egyszerű formák alakítása, készítése jellemző jegyeik alapján. 
 

 
Környezet-
ismeret 
 
Kommunikáci
ó 
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Tevékenység 
 

• Egyszerű tárgyak hajtogatása modell után és szabadon. 

• Előrajzolt nagy kereszt varrása kongrén zsákvarró tűvel és normál méretű 
tűvel. 

• Képlékeny anyagokból különböző formák alakítása térben modell alapján és 
szabadon. 

 

 
Életvitel és 
gyakorlat 

Kulcsfogalmak/ 
Fogalmak 

Eszközök, anyagok megnevezése.  
A tárgykészítés részfolyamatainak megnevezése. 
Az anyag tulajdonságaira vonatkozó fogalmak. 
Az elkészült tárgy megnevezése és funkciójára vonatkozó fogalmak. 
 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Képes egyszerű tárgyakat készíteni személyre szabott segítséggel.  
Képes az ábrázolás- alakítás eszközeinek és anyagainak használatára 
személyre szabott segítséggel. 
Képességeihez mérten részt vesz a különböző ábrázoló- alakító technikák 
elsajátításában.  
 

 
 
Évfolyam: 6. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

4. Vizuális ábrázolás Órakeret:  

Előzetes tudás Személyre szabott segítséggel képes megfelelően használni színeket. 
Személyre szabott segítséggel összekapcsolja a vízszintes és függőleges 
egyeneseket. 
Személyre szabott segítséggel átírja saját keresztnevének betűelemeit. 
Nagy formákat kifest több szín és egy ecset használatával, mintaadással. 
 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Élőlények sematikus ábrázolása irányítással, személyre szabott segítséggel. 

 
 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Színek használata a valóságnak megfelelően. 

• A vízszintes és függőleges egyenesek pontos összekapcsolása. 

• Rajzok készítése különböző élőlényekről jellemző jegyek alapján személyre 
szabott segítséggel. 

 
Ismeretek 

• Festés 

• Rajzolás-színezés 
 

 
Környezetis-
meret 
 
Kommunikáci
ó  



384 
 

Tevékenység 

• Természeti környezetünk változásainak ábrázolása a színek kifejezőerejének 
hangsúlyozásával.  

• Állatábrázolások gyakorlása mintaadással. Fej, test, végtagok feltüntetése 
mintaadással.  

• Emberábrázolások gyakorlása mintaadással. A test részeinek megfigyeltetése.  

• Iránykülönbségek érzékeltetése.  

• Tematikus ábrázolások gyakorlása személyre szabott segítséggel.  

• Közös csoportmunka során társak munkáinak figyelemmel kísérése. 

• Szavak átírása, másolása. 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Egyenesek iránya. Ábrázolt tárgyak részei. Színek. Évszakok, természeti 
jelenségek, színek, hangulatok. 
Élőlények testrészeinek megnevezése.  
Térbeli elrendeződésre vonatkozó fogalmak. 

A fejlesztés várt 
eredményei a ciklus 
végén 

Személyre szabott segítséggel átírja saját keresztnevét. 
Közepes méretű formákat kifest több szín és egy ecset használatával, 
mintaadással. 
Személyre szabott segítséggel tematikus ábrát készít a megismert 
technikák alkalmazásával. 
 

 
 
Évfolyam: 6. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

5. Komplex alakító tevékenység Órakeret:  

Előzetes tudás Képességeihez mérten részt vesz a különböző ábrázoló- alakító technikák 
elsajátításában.  
 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Megismert technikák ötvözése, kompozíciók készítése. 

 
 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
Pontok 

Fejlesztési feladat 

• Egyszerű tárgyak készítése együttműködéssel, személyre szabott segítséggel. 
 
Ismeretek 

• Tárgyak, egyszerű formák alakítása, készítése jellemző jegyeik alapján. 
 
Tevékenység 
 

• Mozaikkép készítés különböző anyagokból megadott téma alapján. 

• Képeslap készítés – képeslap méretének megrajzolása és kivágása 
méretmegadással; a hátoldal megrajzolása; kompozíció rajzolása, színezése, 

 
Környezet-
ismeret 
 
Kommunikáci
ó 
 
Életvitel és 
gyakorlat 
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festése. 

• Természeti anyagok felhasználásával (levelek, ágak, termények, stb.) 
kompozíció készítése ragasztással.  

• Agyag és só-liszt edények készítése, díszítése különböző technikákkal 
(pecsételés, karcolás rátett díszítés, festés). 

• Egyszerű ünnepi dekorációk különböző anyagokból. 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Eszközök, anyagok megnevezése.  
A tárgykészítés részfolyamatainak megnevezése. 
Az anyag tulajdonságaira vonatkozó fogalmak. 
Az elkészült tárgy megnevezése és funkciójára vonatkozó fogalmak. 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a ciklus 
végén 

Személyre szabott segítséggel készít kompozíciót ismert tárgyakból: 
természeti anyagokból, papírból. 

 
 
Évfolyam: 7. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

6. Népünk művészete Órakeret:  

Előzetes tudás Honismert. Régi korok életének ismerete tárgyakon keresztül. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

A népművészeti tárgyak iránti érdeklődés felkeltése. 

 
 

Követelmények – Ismeretek /fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Néhány népművészeti alkotás szemlélése, megismerése irányítással, 
személyre szabott segítséggel. 

Ismeretek 

• Népművészeti alkotások jellemzői. 
 
Tevékenység 
Népművészeti tárgyak képi megjelenítése, képek, sematikus rajzok kiszínezése. 
Néprajzi, népművészeti albumok szemlélése. 
Minta varrása textilanyagon, különböző öltésformákkal. 

 
Környezetism
eret 
 
 
Kommunikáci
ó  
 
Szociális 
készségek 

Kulcsfogalmak/ 
Fogalmak 

Hímzés, faragás, szövés, fazekasság, fonás, mézesbáb. 
Népi mesterségek megnevezése, alapanyagai. 

A fejlesztés várt 
eredményei a ciklus 
végén 

Személyre szabott segítséggel ismer meg néhány népművészeti alkotást. 

  
 
Évfolyam: 7. 

Tematikai egység / 7. Elemi ismeretek művészeti alkotásokról Órakeret:  
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               / Fejlesztési cél 

Előzetes tudás Régi korok életének megismerése tárgyain keresztül. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Művészeti alkotások megszemlélése. 

 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Irányítással művészeti alkotások szemlélése, megfigyelése. 
 
Ismeretek 

• Művészeti alkotások jellemzői. 
 
Tevékenység 
 

• Múzeumlátogatás. 

• Művészeti kiadványok, albumok nézegetése. 
 

Környezetism
eret 
 
 
Kommunikáci
ó 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Festészet, szobrászat. Egyszerű esztétikai fogalmak, építészet 
jellegzetességei. 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Személyre szabott segítséggel szemlélget művészeti alkotásokat. 

 
 
 
Évfolyam: 8. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

6. Népünk művészete Órakeret:  

Előzetes tudás Személyre szabott segítséggel ismer meg néhány népművészeti alkotást. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

A népművészeti kiállítások iránti érdeklődés felkeltése. 

 
 

Követelmények – Ismeretek /fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
Pontok 

Fejlesztési feladat 

• Néhány népművészeti alkotás szemlélése, megismerése irányítással, 
személyre szabott segítséggel. 

Ismeretek 

• Népművészeti alkotások jellemzői. 
 
Tevékenység 

• Népművészeti tárgyak képi megjelenítése, képek, sematikus rajzok 
kiszínezése. 

• Látogatás a Néprajzi Múzeumba (Budapest) és egyéb népművészeti 

 
Környezetism
eret 
 
 
Kommunikáci
ó  
 
Szociális 
készségek 
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gyűjtemények helyszínén. 
• Néprajzi, népművészeti albumok szemlélése. 

• Minta hímzése textilanyagon, különböző öltésformákkal. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Hímzés, faragás, szövés, fazekasság, fonás, mézesbáb. 
Népi mesterségek megnevezése, alapanyagai. 

A fejlesztés várt 
eredményei a ciklus 
végén 

Személyre szabott segítséggel vesz részt múzeumlátogatáson. 

 
 
Évfolyam: 8. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

7. Elemi ismeretek művészeti alkotásokról Órakeret:  

Előzetes tudás Régi korok életének megismerése képeken keresztül. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Személyre szabott segítséggel szemlélget művészeti alkotásokat. 

 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Irányítással művészeti alkotások szemlélése, megfigyelése. 
 
Ismeretek 

• Művészeti alkotások jellemzői. 
 
Tevékenység 
 

• Múzeumlátogatás. 

• Művészeti kiadványok, albumok nézegetése. 
 

Környezetism
eret 
 
 
Kommunikáci
ó 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Festészet, szobrászat. Egyszerű esztétikai fogalmak, építészet 
jellegzetességei. 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Személyre szabott segítséggel részt vesz múzeumlátogatáson. 
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Információs eszközök használata 
 
Évfolyam: 7 - 8. 

 
 
 
Tantárgyi célok és feladatok 
 

A tantárgy célja felkelteni az autizmussal élő tanulók érdeklődését a számítógépek és 
az irodatechnikai eszközök iránt, bemutatni az eszközök sokszínűségét, gyakorlati 
alkalmazhatóságát a kommunikációban, tanulásban, a játékban és a szabadidő hasznos 
eltöltésében, illetve hatékony jutalmazási lehetőségként. A számítógép részeinek, 
működésének megismerése, grafikával, szöveggel kapcsolatos feladatok értelmezése, 
megoldása közben ismerik meg a számítógép üzemeltetési rendjét, egészségügyi és 
balesetvédelmi szabályait, az informatikai eszközök tudatos, célnak megfelelő használatát. 
Az irodatechnikai készülékek működtetésének és adekvát használatának gyakorlására a 
pedagógusnak kell megteremteni a lehetőséget – építve arra, hogy a számítógép használata 
lehetőséget teremt az egyéni ütemű tanulásra, az utasítások pontos végrehajtására, 
különböző típusú játékprogramok használatának elsajátítására egyéni szintekhez mért 
nehézségi fokon. 

 

7. évfolyam 

 
 

A tantárgy különösen fontos szerepet játszik az erkölcsi nevelésben az információs 
eszközök mértékletes és fegyelmezett használatára neveléssel, és az információs 
rendszerek használata során felmerülő etikai kérdések tudatosodásával, és szem előtt 
tartásával. 
A médiatudatosságra nevelésben nagy szerepe van az információszerzésben, tanulásban, 
szociális-kommunikációs fejlesztésben, az internethasználat veszélyforrásainak és 
veszélyeinek megismerésének, a valóság és a virtualitás megkülönböztetési képességének 
és az információk szűrésének és rendszerezésének tudatosításának. A számítógép 
írástechnikai segédeszközként tanulási és munkaeszköz a beszéd útján nehézségekkel 
kommunikáló tanuló számára. 
A természettudományos és technikai kompetencia fejlődését támogatja a világ megismerése 
az internet használatának segítségével. 
A digitális kompetencia fejlődését elősegíti az információs technikák magabiztos és kritikus 
használata, a szabadidő hasznos eltöltése a számítógép segítségével, a kapott információk 
felismerése, értékelése és használata, az internetes kommunikáció lehetőségeinek 
megismerése és a számítógépes függőség megelőzése, a játékidő kontrollálása. A tantárgy 
feladata azoknak a digitális programoknak a megismertetése, melyek megkönnyítik az 
ismeretszerzést, az interperszonális kapcsolatépítést. Amennyiben a szóbeli 
kifejezőképesség sérült, a számítógép alternatív csatornaként működhet a mindennapi 
kommunikációban. 
Az esztétikai-művészeti tudatosság fejlődéséhez hozzájárul a számítógép sokoldalú 
felhasználása során a keresett tartalmak elemzése. 
A hatékony, önálló tanulást az információs technika által nyújtott lehetőségek tanulást segítő 
alkalmazásának megismerése, a számítógép lehetőségeinek felhasználása az egyéni ütemű 
tanulásra, az utasítások pontos végrehajtására és az önálló munkára nevelés és 
tehetséggondozás segíti. 
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7. évfolyam 
 
Évfolyam: 7. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

1. Számítógép-kezelés Órakeret:  

Előzetes tudás A legelemibb balesetvédelmi ismeretek. 

Tantárgyi fejlesztési célok Szakszerű és biztonságos számítógép használat. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Számítógép használatához szükséges helyes testtartás. 
• A számítógép tartozékainak megismerése. 
• A számítógépes környezetben való viselkedés szabályait ismerni. 
• Szabadidő hasznos eltöltése. 
• könyvtárban való helyes viselkedés 
• a könyvek és folyóiratok kímélő használata  

• kedvenc tv műsor kiválasztása internetes, vagy papíralapú műsorújságból 
 

Ismeretek 

• Ismerkedés a számítógéppel. 
• A számítógép részeinek megismerése: monitor, billentyűzet, egér.  
• A számítógéppel való foglalkozások rendje 

• Legfontosabb biztonsági tudnivalók. 
• Könyvtár, könyvtárhasználat 

 
Tevékenység 

• Megfigyelés, gyakorlás az eszközökkel.   

• Alkotómunka megfelelő szoftverekkel. 
• Az "egér" használata rajzolóprogramban, egyes (csak "egér" használatát igénylő, 

egyszerű) játékprogramokban.  

• A számítógép billentyűzetén a nagybetűk használata, szavak másolása. 
Szóközbillentyű használata. 

• A számítógép kezelése, a programokkal való tevékenység megadott lehetőségek szerint. 

• Számítógép használata szabadidőben (zenehallgatás, kisfilm megtekintése) személyre 
szabott segítséggel. 

• Könyvtárban való helyes viselkedés gyakorlása személyre szabott segítséggel 

• A könyvek és folyóiratok kímélő használatának gyakorlása  
• Könyvtárhasználat: a kívánt könyv, kiadvány megkeresése, kiválasztása személyre 

szabott segítséggel. 
 

 
Kommunikáció 
 
 
Életvitel és 
gyakorlat 
 
 

Kulcsfogalmak/fogalmak könyvtárhasználat, néhány, a számítógép működtetésével kapcsolatos megnevezés 
(monitor, billentyűzet, /a billentyűzeten található rövidítések, jelek értelmezése/ 
egér) és 
az alkalmazott programokhoz kapcsolódó fogalom (ikon, jel) elsajátítása. 
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A fejlesztés várt 
eredményei  

Személyre szabott segítséggel használja az iskolai könyvtárat, közkönyvtárat.  
Ismeri a számítógépes környezetben való egyszerű viselkedés szabályait (a 
legegyszerűbb biztonsági és viselkedésszabályok). 
Képes a számítógépet felnőtt jelenlétében szabályosan használni. 
Képes egyszerűbb gyakorlóprogramokkal és személyre szabott segítséggel az egér 
és a billentyűzet használatot elsajátítani. 
Képes a tanult tevékenységeket egyre nagyobb biztonsággal és örömmel végezni. 

 
 
Évfolyam: 7. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

2. Irodatechnika Órakeret:  

Előzetes tudás A telefon funkciójának ismerete 
Elemi balesetvédelmi ismeretek 

Tantárgyi fejlesztési célok A megismert eszközök szabályos használata. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• A telefon adekvát használata (hagyományos és mobil készülék). 
• Fénymásolatot készíteni segítséggel. 

 
Ismeretek 

• Telefon működése és használata, az üzenetrögzítő használata, 
• Szülő, legközelebbi hozzátartozó telefonszámának ismerete. 

• Segélyhívó számok ismerete. 
• Fénymásoló. 

 
Tevékenység 

• Telefonálás: szülő, nagyszülő hívása 
• Eltérő készülékek használata (nyilvános telefonfülke, hagyományos telefon, 

mobiltelefon). 

• Segélyhívó számok begyakorlása egyszerű szituációk eljátszásával, személyre szabott 
segítséggel. 

• A telefonálás anyagi vonzatának tudatosulása. 
• A másoló használata, saját munkáról másolat készítése, személyre szabott segítséggel. 

 

 
Kommunikáció  
 
Környezet-
ismeret 

Kulcsfogalmak/fogalmak vonal, kicseng, foglalt jelzés, vonalas – mobil készülék, percdíj, előfizetés, kézi-
beszélő, telefonzsinór, üzenetrögzítő, a készüléken meglévő jelek, rövidítések, 
fénymásoló, fénymásolópapír. 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Irodatechnikai eszközök felismerése.  
Képes a tanult eszközöket megfelelően működtetni személyre szabott segítséggel. 
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Évfolyam: 7. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

3. Dokumentumkészítés Órakeret:  

Előzetes tudás Számítógép részeinek ismerete 

Tantárgyi fejlesztési célok Eligazodás a megismert programokban. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Változások előidézésének módjai számítógép használatával, személyre szabott 
segítséggel (írás – írott szöveg eltüntetése). 

• Aktivitás a programok kezelésében. 
 

Ismeretek 

• Oktatási célú programok használata. 
• Készségfejlesztő, didaktikai célú szoftverek. 
• A használt programok piktogramjainak felismerése (Paint, Word, Internet, stb.) 

 
Tevékenység 

• Folyamatos, nagybetűre állított billentyűzet mellett másolás a tananyagból (szavak, 
rövid mondatok). 

• Kommunikációs könyvéből rövid mondatok másolása. 
• A programoktól függően olvasás – írás vagy számolás. 
• Tanulás, gyakorlás személyre szabott segítséggel. 

• Sorváltás az Enter billentyűvel és/vagy nyilak használatával. 
 

 
Kommunikáció  
 
Életvitel és 
gyakorlat  
 
Ábrázolás, 
alakítás 

Kulcsfogalmak/fogalmak Betű, szám, szóköz, sorváltás. 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Képes a számítógéppel és programokkal kapcsolatos egyszerű, személyre szabott 
utasításokat megérteni, végrehajtani. 

 
 
 
Évfolyam: 7. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

4. Játékprogramok Órakeret:  

Előzetes tudás A kurzor szemmel való követése. 

Tantárgyi fejlesztési célok Az ismert programok használata. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• A használt játékprogram megismerése, használata személyre szabott segítséggel. 
 
Testnevelés 
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• Az adott játékprogram szabályainak megértése, betartása. 

• Szórakoztató elektronikai és IKT eszközök működtetésének alapjai 
• Szórakoztató elektronikai és IKT interaktív használatával összefüggő veszélyek 

felismerése, elkerülése segítséggel  

• Szórakoztató elektronikai és az IKT eszközök baleset- és rongálásmentes használata 
 
 
Ismeretek 

• Szórakoztató elektronikai és IKT eszközök: tv,rádió, számítógép, DVD lejátszó, 
zenelejátszók (pl. CD-lejátszó, MP3, MP4), játékkonzolok (pl. Game Boy, Play Station, 
XBOX  360) , mobileszközök (laptop, PSP, tablet, mobiltelefon) 

• Memória játék. 
• Puzzle 

• Online színezők 
• Játék-, illetve tantárgyi alkalmazásokhoz kapcsolódó programok. 

• IKT-val támogatott kommunikáció 
• Augmentatív támogatás 
• Háttértárolók (pl. pen drive) 

 
 

Tevékenység 

• Képességeknek megfelelő számítógépes játékok használatának gyakorlása személyre 
szabott segítséggel 

• Képességeknek megfelelő számítógépes oktatóprogramok használatának gyakorlása 
személyre szabott segítséggel 

• Elektronikus eszközök működtetésének gyakorlása személyre szabott segítséggel 
• Szórakoztató elektronikai és az IKT eszközök baleset- és rongálásmentes használatának 

szabályainak megismertetése személyre szabott segítséggel 
 
 

 
Kommunikáció  
 
Olvasás, írás 

Kulcsfogalmak/fogalmak szórakoztató elektronikai és IKT eszközök; internet, webkettő; háttértárolók; 
támogató applikációk, IKT-val támogatott kommunikáció, augmentatív támogatás, 
valaminek a párja (összetartozik), képernyő, kép, színek, (az aktuális programok 
használatához tartozó kifejezések és szókapcsolatok). 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Személyre szabott segítséggel használja kommunikációban, tanulásban és a 
szabadidőben a rendelkezésére álló szórakoztatóelektronikai és IKT eszközöket. 
Képes elfogadni a játékprogram használatának időtartambeli korlátozását. 
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8. évfolyam 
 
 
 

A tantárgy különösen fontos szerepet játszik az erkölcsi nevelésben az információs 
eszközök mértékletes és fegyelmezett használatára neveléssel, és az információs 
rendszerek használata során felmerülő etikai kérdések tudatosodásával, és szem előtt 
tartásával. 
A médiatudatosságra nevelésben nagy szerepe van az információszerzésben, tanulásban, 
szociális-kommunikációs fejlesztésben, az internethasználat veszélyforrásainak és 
veszélyeinek megismerésének, a valóság és a virtualitás megkülönböztetési képességének 
és az információk szűrésének és rendszerezésének tudatosításának. A számítógép 
írástechnikai segédeszközként tanulási és munkaeszköz a beszéd útján nehézségekkel 
kommunikáló tanuló számára. 
A természettudományos és technikai kompetencia fejlődését támogatja a világ megismerése 
az internet használatának segítségével. 
A digitális kompetencia fejlődését elősegíti az információs technikák magabiztos és kritikus 
használata, a szabadidő hasznos eltöltése a számítógép segítségével, a kapott információk 
felismerése, értékelése és használata, az internetes kommunikáció lehetőségeinek 
megismerése és a számítógépes függőség megelőzése, a játékidő kontrollálása. A tantárgy 
feladata azoknak a digitális programoknak a megismertetése, melyek megkönnyítik az 
ismeretszerzést, az interperszonális kapcsolatépítést. Amennyiben a szóbeli 
kifejezőképesség sérült, a számítógép alternatív csatornaként működhet a mindennapi 
kommunikációban. 
Az esztétikai-művészeti tudatosság fejlődéséhez hozzájárul a számítógép sokoldalú 
felhasználása során a keresett tartalmak elemzése. 
A hatékony, önálló tanulást az információs technika által nyújtott lehetőségek tanulást segítő 
alkalmazásának megismerése, a számítógép lehetőségeinek felhasználása az egyéni ütemű 
tanulásra, az utasítások pontos végrehajtására és az önálló munkára nevelés és 
tehetséggondozás segíti. 
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Évfolyam: 8. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

1. Számítógép-kezelés Órakeret:  

Előzetes tudás Személyre szabott segítséggel használja az iskolai könyvtárat, közkönyvtárat.  
Ismeri a számítógépes környezetben való egyszerű viselkedés szabályait (a 
legegyszerűbb biztonsági és viselkedésszabályok). 
Képes a számítógépet felnőtt jelenlétében szabályosan használni. 
Képes egyszerűbb gyakorlóprogramokkal és személyre szabott segítséggel az egér 
és a billentyűzet használatot elsajátítani. 
Képes a tanult tevékenységeket egyre nagyobb biztonsággal és örömmel végezni. 

Tantárgyi fejlesztési célok Szakszerű és biztonságos számítógép használat. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 
 

• Számítógép használatához szükséges helyes testtartás. 
• A számítógép tartozékainak ismerete. 
• A számítógépes környezetben való helyes viselkedési szabályok betartása. 

• Könyvtárban való helyes viselkedés 
• A könyvek és folyóiratok kímélő használata  
• Kedvenc tv műsor kiválasztása internetes, vagy papíralapú műsorújságból 
• Szórakoztató elektronikai és az IKT eszközök baleset- és rongálásmentes használata 
• Szórakoztató elektronikai és IKT interaktív használatával összefüggő veszélyek 

felismerése, elkerülése segítséggel  
 

 
Ismeretek 

• Könyvtár, könyvtárhasználat 
• A számítógép részeinek ismerete: monitor, billentyűzet, egér, hangszóró, fejhallgató.  

• A számítógéppel való foglalkozások rendje, a legfontosabb biztonsági tudnivalók. 
• Számítógépes adathordozó eszközök megismerése, használata (CD, DVD, pendrive) 
 

 
Tevékenység 

• Személyre szabott, elsősorban vizuális támogatás (pl. algoritmusok, viselkedéses 
szabályok) használatának gyakorlása a mind önállóbb és funkcionálisabb, 
balesetmentesen eszközhasználat érdekében. 

• Könyvtárban való helyes viselkedés gyakorlása személyre szabott segítséggel 
• A könyvek és folyóiratok kímélő használatának gyakorlása  
• Megfigyelés, gyakorlás az eszközökkel. 
• A számítógép kezelése, a programokkal való tevékenység személyre szabott segítséggel. 

• Alkotómunka megfelelő szoftverekkel. (Zenehallgatás, filmnézés az adathordozó 
eszközök rendeltetésszerű használatával) 

 
Életvitel és 
gyakorlat: 
 

  
Kommunikáció  

Kulcsfogalmak/fogalmak könyvtárhasználat, néhány, a számítógép működtetésével kapcsolatos megnevezés 
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(monitor, billentyűzet, /a billentyűzeten található rövidítések, jelek értelmezése/ 
egér) és 
az alkalmazott programokhoz kapcsolódó fogalom (ikon, jel) elsajátítása. 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Személyre szabott segítséggel használja az iskolai könyvtárat, közkönyvtárat.  
Ismeri a számítógépes környezetben való egyszerű viselkedés szabályait (a 
legegyszerűbb biztonsági és viselkedésszabályok). 
Képes a számítógépet felnőtt jelenlétében szabályosan használni. 
Képes egyszerűbb gyakorlóprogramokkal és személyre szabott segítséggel az egér 
és a billentyűzet használatot elsajátítani. 
Képes a tanult tevékenységeket egyre nagyobb biztonsággal és örömmel végezni. 

 
 
Évfolyam: 8. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

2. Irodatechnika Órakeret:  

Előzetes tudás Irodatechnikai eszközök felismerése.  
Képes a tanult eszközöket megfelelően működtetni személyre szabott segítséggel. 

Tantárgyi fejlesztési célok A megismert eszközök szabályos használata. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• A telefon adekvát használata (hagyományos és mobil készülék) 

• A kulturált telefonálási szokásokat megismerni. 
• Fénymásolatot készíteni segítséggel. 
• Nyomtatványt (meghívó, plakát stb.) készíteni segítséggel. 

 
Ismeretek 

• Telefon működése és használata, üzenetrögzítő használata 
• Fénymásoló. 

• Nyomtató. 
• Laminálógép 

 
Tevékenység 

• Telefonálás: szülő, nagyszülő, osztálytárs hívása, hívás fogadása 

• Eltérő készülékek használata (nyilvános telefonfülke, hagyományos telefon, 
mobiltelefon). 

• A telefonálás anyagi vonzatának tudatosulása. 
• A telefon szakszerű használat elsajátítása.  
• A nyomtató használat elsajátítása, saját munka kinyomtatása. 

• Segélyhívás menetének begyakorlására egyszerű szituációk eljátszása, személye szabott 
segítséggel. 

• A másoló használata, saját munkáról másolat készítése, személyre szabott segítséggel, 
önállóan. 

• A nyomtató használata, személyre szabott segítséggel. Laminálógép használata 

 
Kommunikáció  
 
Környezet-
ismeret 
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személyre szabott segítséggel. 
 
 

Kulcsfogalmak/fogalmak vonal, kicseng, foglalt jelzés, vonalas – mobil készülék, szolgáltató, percdíj, 
előfizetés, kártyás fizetés, kézi-beszélő, telefonzsinór, Fax, üzenetrögzítő,  
(a készüléken meglévő jelek, rövidítések és értelmezésük) 
fénymásolópapír, festék, nyomtatók, festék patron- toner. 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Képes kulturáltan, telefonálást kezdeményezni és folytatni, legyen tisztában a 
telefonhasználat anyagi vonzatával. 
Képes a tanult eszközöket megfelelően működtetni, nyomtatványt, fénymásolatot 
készíteni (meghívó, plakát). 

 
 
Évfolyam: 8. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

3. Dokumentumkészítés Órakeret:  

Előzetes tudás Biztos tájékozódás a billentyűzeten. 

Tantárgyi fejlesztési célok Eligazodás a megismert programokban. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Változások előidézésének módjai számítógép használatával (írás – írott szöveg 
eltüntetése, ábrák színezése, színek változtatása, méret változtatása, stb.). 

• Aktivitás a programok kezelésében. 
 
Ismeretek 

• Oktatási célú programok használata. 

• Készségfejlesztő, didaktikai célú szoftverek. 

• Backspace és Delete billentyű 

• Kijelölés 

• Delete billentyű 

 
 
Tevékenység 

• A programoktól függően olvasás – írás vagy számolás. 

• Szavak, mondatok írása, másolása, javítása.  

• A Backspace és Delete billentyűk használata. 

• Az "egér" használata a kijelölésekben. Betű méret, szín változtatása  

• Tanulás, gyakorlás személyre szabott segítséggel. 

 
 

 
Kommunikáció  
 
Életvitel és 
gyakorlat  
 
Ábrázolás, 
alakítás 

Kulcsfogalmak/fogalmak Betű, szám, szóköz, sorváltás. 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Képes a számítógéppel és programokkal kapcsolatos személyre szabott utasításokat 
megérteni, végrehajtani. 
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Személyre szabott segítséggel próbálkozzon, segédkezzen abban, hogy a képernyőn 
változásokat idézzen elő (betű nagyság, szín, forma megváltoztatása, rajz, kép 
készítése, tetszőleges változtatása). 

 
 
Évfolyam: 8. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

4. Játékprogramok Órakeret:  

Előzetes tudás Koncentrált figyelem. Szem – kéz koordináció. 

Tantárgyi fejlesztési célok Az ismert programok önálló használata. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Feladatot megérteni és a végrehajtást próbálgatni. 

• A használt játékprogramot megnevezni és használatának módját (elindítás, bezárás, 
irányítás) elsajátítani. 

• szórakoztató elektronikai és az IKT eszközök baleset- és rongálásmentes használata 
• szórakoztató elektronikai és IKT interaktív használatával összefüggő veszélyek 

felismerése, elkerülése segítséggel  

• rendelkezésre álló információk, lehetőségek közötti válogatás segítséggel 
• szórakoztató elektronikai és IKT eszközök működtetésének alapjai 
• háttértárolók használata 

• a tömegkommunikációs és informatikai eszközök által közvetített információkat 

rendszerezése és értelmezése, játék és valóság elkülönítése 
 
Ismeretek 

• Memória játék. 

• Játék-, illetve tantárgyi alkalmazásokhoz kapcsolódó programok. 
• szórakoztató elektronikai és IKT eszközök: tv,rádió, számítógép, DVD lejátszó, 

zenelejátszók (pl. CD-lejátszó, MP3, MP4), játékkonzolok (pl. Game Boy, Play Station, 
XBOX  360) , mobileszközök (laptop, PSP, tablet, mobiltelefon) 

• internet, webkettő (pl. videomegosztó) 
• háttértárolók (pl. pen drive) 
• támogató applikációk  

• IKT-val támogatott kommunikáció 
• augmentatív támogatás 

• háttértárolók 
• tömegkommunikáció 

 
Tevékenység 

• képességeknek megfelelő számítógépes játékok használatának gyakorlása személyre 
szabott segítséggel 

• képességeknek megfelelő számítógépes oktatóprogramok használatának gyakorlása 
személyre szabott segítséggel 

 
Testnevelés: 
nagymozgások, 
finommotorika, 
 
Kommunikáció 
pontos 
szövegértés és 
szövegírás, 
 
Olvasás, írás: 
másolás, 
értelmező 
olvasás, 
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• elektronikus eszközök működtetésének gyakorlása személyre szabott segítséggel 

• szórakoztató elektronikai és az IKT eszközök baleset- és rongálásmentes használatának 
szabályainak megismertetése személyre szabott segítséggel 

•  (pl. áram alá helyezés, áramtalanítás, kímélő használat) 
• internet, webkettő (pl. videomegosztó) megismerése személyre szabott segítséggel 
• videomegosztó oldalak böngészése szabadidőben személyre szabott segítséggel 
• szórakoztató elektronikai és IKT interaktív használatával összefüggő veszélyek 

felismerésének elkerülésének segítése, személyre szabott segítséggel  

• rendelkezésre álló információk, lehetőségek közötti válogatás személyre szabott 
segítséggel 

• adatok tárolása és előkeresése háttértárolókról (pl. pen drive) személyre szabott 
segítséggel 

• rendelkezésre álló támogató applikációk, IKT-val támogatott kommunikáció, 
augmentatív támogatás használata (pl. kommunikátorok) személyre szabott segítséggel 

• rendelkezésre álló mobilapplikációk használata szabadidős, tanulási és kommunikációs 
céllal személyre szabott segítséggel 

• személyre szabott segítséggel a tömegkommunikációs és informatikai eszközök által 
közvetített információkat rendszerezésének és értelmezésének gyakorlása 

• Képek, összekapcsolódó ábrák párosítása. 

• Gyakorlás tanári segítséggel. 

Kulcsfogalmak/fogalmak szórakoztató elektronikai és IKT eszközök; internet, webkettő; háttértárolók; 
támogató applikációk, IKT-val támogatott kommunikáció, augmentatív támogatás , 
valaminek a párja (összetartozik), képernyő, kép, színek, (az aktuális programok 
használatához tartozó kifejezések és szókapcsolatok). 

A fejlesztés várt 
eredményei  

Személyre szabott segítséggel használja kommunikációban, tanulásban és a 
szabadidőben a rendelkezésére álló szórakoztatóelektronikai és IKT eszközöket, 
háttértárolókat. Személyre szabott támogatás mellett mind önállóbban és 
funkcionálisabban, balesetmentesen használja az eszközöket, épségüket megtartja. 
Képes elfogadni a játékprogram használatának időtartambeli korlátozását. 
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Mozgásnevelés 
 
Évfolyam: 1 – 6. 
 
 
Tantárgyi célok és feladatok 
 
A tantárgy célja kialakítani az autizmussal élő tanulók mozgáskultúráját, javítani a mozgás 
összerendezettségét. A mozgást a motorikus fejletlenségek, testtartási rendellenességek 
korrekciójának eszközévé tenni a helyi lehetőségekhez igazodó terápiás eljárások 
alkalmazásával, kialakítva olyan ismereteket, jártasságokat, készségeket, képességeket, 
amely a későbbi mozgásos cselekvési biztonságukat, rendszeres fizikai aktivitásukat 
megalapozza, motorikus képességeiket hatékonyan fejleszti.  
 
A tantárgy sajátos módszereivel, mozgásos játékokkal segíti a tanulók mozgásvágyának 
fenntartását, valamint élmények gyűjtését és változatosabb mozgások gyakorlását.  
A pedagógus feladata a megtanult, begyakorolt testhelyzetek, gimnasztikai gyakorlatok, 
elemi mozgássorok reprodukálását segíteni az alapmozgások gyakorlásával (csúszás, 
kúszás, mászás, járás, futás, ugrás, dobás), erősíteni a pozitív személyiségjegyeket. A 
mozgáskedv felkeltésével a játék az örömforrás, a kapcsolatteremtés eszközévé tehető, 
rendszeres testedzéssel az ügyességet, állóképességet, gyorsaságot, bátorságot, 
edzettséget, fizikai állóképességet lehet fejleszteni, az izomerőt növelni. 
 
Az elemi munkavégzéshez szükséges fizikai, szociális képességek kialakítását, a tanulók 
társadalmi mobilizációját elősegíti a téri orientációt, a feladattudatot és feladattartást fejlesztő 
gyakorlatok, tevékenységek megtervezése. A tanulók társadalmi mobilizációjának 
elősegítése valósul meg az elemi munkavégzéshez szükséges fizikai, szociális képességek 
kialakításával. A mindennapi élethez szükséges összerendezett mozgáskészségek 
kialakítása, térbeli irányok, viszonyfogalmak használata, testhelyzetek, mozgások 
utánzásának gyakorolása, a gimnasztikai alapformájú gyakorlatok rögzítése, ciklikus 
mozgássorok elsajátítása is ezt szolgálja. 
 
A tantárgyi fejlesztés támogatja a mozgásos emlékezet, mozgáskészség fejlesztését, 
kontrollált mozgássorok rögzítését, tornaszerek adekvát, egyre önállóbb használatát. 
Csapatjátékokban az együttműködési képesség kialakítása erősödik a játékokkal, 
versenyekkel és a figyelem, gyorsaság, kitartás és koncentrációs képesség fejlesztése is 
megvalósul a mozgásos és eszközös feladatokban. A sporttevékenységek teremtenek 
lehetőséget az egyszerű szabályok betartásának gyakorlására, a mozgásos 
versenyhelyzetekben, csapatjátékokban a győzelem és a vereség kulturált megélésének 
kialakítására, mely azonban különösen nehéz lehet az autizmusban érintett tanulók számára. 
Minden esetben egyedi mérlegelést kíván, hogy a tanuló képes-e a csapat-és 
versenyjátékban való részvételre, érti-e az ilyen jellegű feladatok célját és profitál-e a 
részvételből. 
A mozgásnevelés foglalkozások esetében is fontos terület a szenzoros 
túlérzékenység/ingerkeresés egyéni felmérése. 
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1–2. évfolyam 
 
A tantárgy a segítőkészség, az együttműködés kialakításával, a szabályos tevékenységek 
megalapozásával mozgásos feladathelyzetekben, játékokban támogatja az erkölcsi nevelést. 
A nemzeti azonosságtudat, hazafias nevelés céljait a téri tájékozódás fejlesztésével és a 
helyes testtartásban történő mozgások gyakorlásával segíti. 
Fejleszti az önismeretet és a társas kapcsolati kultúrát a pozitív személyiségjegyek 
megerősítésével, az egészséges önbizalom kialakításával, a fizikai képességek reális 
megismertetésével, segíti a félénkség és a szorongás érzésének csökkentését a mozgásos 
tevékenységekben. 
Fontos szerepet játszik a felelősségvállalásban a tanuló saját testi épségének, és a társak 
testi épségének megóvására törekvés. Megalapozódik a siker és a sikertelenség 
élményének helyes feldolgozása. 
A tantárgy a testi és lelki egészségre nevelésben a mozgásos cselekvési biztonság 
kialakításával, a bátorság megalapozásával vesz részt a feladatok kivitelezése közben, 
amelyet a motorikus képességek ügyesítésével, az egyensúly, a figyelem fejlesztésével ér 
el. A balesetveszélyes helyzetek felismerése és az elkerülés technikáinak gyakorlása segít a 
testi épség megőrzésében. 
Az anyanyelvi kommunikáció kompetenciaterületet az egyszerű utasítások megértése, 
végrehajtása, a szóbeli vagy más kommunikációs csatornán történő irányítás megértésének 
és elfogadásának megalapozása, valamint a választás gyakorlása támogatja. 
A szociális és állampolgári kompetencia fejlesztése a társas, mozgásos tevékenységekben, 
csapatjátékokban, versenyekben megfelelő magatartás kialakításával, az együttműködés, 
egymásra figyelés megalapozásával valósul meg. 
Az esztétikai és művészeti tudatosságot és kifejezőképességet a tantárgy a mozgás 
esztétikumának felismerésével, az érzelmek, indulatok mozgáson keresztül történő 
kifejezésével és levezetésével segíti. 
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1. évfolyam 
 
Évfolyam: 1. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

1. Rendgyakorlatok, téri tájékozódás Órakeret:  

Előzetes tudás Egyenes testtartás.  

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Térbeli tájékozódás. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Egyszerű utasításokra, jelre adekvát cselekvések végrehajtása. 
 

Ismeretek 

• Térbeli tájékozódás. 
• Egyszerű utasítások végrehajtása. 
• Helyzetgyakorlatok. 

 
Tevékenység 
Egyénre szabott és/vagy fizikai segítséggel:  

• Menj az ablakhoz! 
• Ülj le a padra!  

• Állj fel a székről! utasítások végrehajtása. 
 

 
 
 
 
 
Ének - zene 
Kommunikáció 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

fel, le, ülj, állj, menj, pad, szék, ablak 
 

A fejlesztés várt 
eredményei az 
évfolyam végén 

Legyen képes egyhelyben állni. Működjön együtt a mozgásnevelésben. 
Fogadja el az egyénre szabott segítséget. 
 

 
 
Évfolyam: 1. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

2. Alapmozgások Órakeret:  

Előzetes tudás Lépcsőn segítséggel, sík terepen önállóan járás. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Különböző hely- és irányváltoztatás. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 



402 
 

Fejlesztési feladat 

• Statikus helyzetek felvétele: alapállás, hason fekvés, hanyatt fekvés. 

• Járás talajon ütemtartás nélkül. 
• Egyensúlyozó járás végzése. 
• Lépcsőn járás fokozatos után lépéssel (fel-le) kapaszkodás mellett. 
• Gurulás végzése hason fekvésből. 
• Futkározás kötöttségek nélkül. 
 

Ismeretek 

• Statikus helyzetek. 
• Lépcsőn járás. 

• Járások. 
• Futás. 

• Gurulás. 
 
Tevékenység 
Egyénre szabott és/vagy fizikai segítséggel: 

• Séta, kirándulás. 
• Lépcsőzés, járás fokozatos után lépéssel (fel-le) kapaszkodás mellett. 
• Zsámolyra, tornapadra fel- és lelépés kapaszkodási lehetőséggel. 
• Egyensúlyozó járás két vonal között előre. 

• Futkározás szabadon. 
• Gurulás hossztengely körül hason fekvésből indítva, nyújtott testtel (jobbra, 

balra). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Játékra 
nevelés 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

láb, fel, le, gurul, áll, hason, hanyatt, tornaszerek neve: tornapad, zsámoly 

A fejlesztés várt 
eredményei az 
évfolyam végén 

Képes ülésben és állásban egyszerű gyakorlatokat végezni. 
Képes a lépcsőn le- és felfelé kapaszkodással, után lépéssel járni. 
Működjön együtt a mozgásnevelésben. Fogadja el az egyénre szabott 
segítséget. 

 
 
Évfolyam: 1. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

3. Alapvető testhelyzetek, szabad- és kéziszergyakorlatok Órakeret:  

Előzetes tudás Saját test ismerete. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Testrészek felismerése. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Statikus helyzetek felvétele: ülés, állás, fekvés, guggolás. 
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Ismeretek 

• Statikus helyzetek. 

• Testrészek: fej, törzs, végtagok. 
 
Tevékenység 

• Ülés, állás, fekvés, guggolás kivitelezése megfelelő élethelyzetekben. 
• Különböző testrészek mozgatása hétköznapi helyzetekben. 
• Részvétel különféle mozgásszituációkban. 

 

 
 
Kommunikáció 
 
Játékra 
nevelés 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

ülni, állni, feküdni hanyatt, hason, guggolni, különböző testrészek, 
érzékszervek  

A fejlesztés várt 
eredményei az 
évfolyam végén 

Képes együttműködni a közös foglalkozásokon. 
Fogadja el az egyénre szabott segítséget. 

 
 
Évfolyam: 1. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

4. Légző gyakorlatok Órakeret:  

Előzetes tudás Száj nyitása, zárása. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Légzés szabályozása. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Levegő beszívás, kifújás játékos tevékenységek alatt. 
 

Ismeretek 

• Ki- és belégzés. 
 

Tevékenység 
Egyénre szabott segítséggel: 

• Fújások: szappanbuborék, gyertya. 
 

 
 
 
Kommunikáció 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

ki, be, száj nyitva, csukva, fújni, szívni. 

A fejlesztés várt 
eredményei az 
évfolyam végén 

Képes segítséggel gyakorlatokat végezni, bekapcsolódni tevékenységekbe. 
Működjön együtt és fogadja el az egyénre szabott segítséget. 
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Évfolyam: 1. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

5. Dobások, labdás gyakorlatok Órakeret:  

Előzetes tudás Labda megfogás, elengedés két kézzel. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Labdadobás két kézzel. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Labda forgatása, a labda megfogása. 

• Labdagurítás ülő helyzetben. 
• Labdadobás végzése két kézzel. 

 
Ismeretek 

• Labdagyakorlatok. 
• Páros gyakorlatok. 

 
Tevékenység 
Egyénre szabott és/vagy fizikai segítséggel: 

• Ülő helyzetben labdagurítás egymásnak. 

• Labdadobás két kézzel megadott irányba. 
• Labdát megfogni, helyére tenni – elpakolás.  

 

 
 
 
 
 
Játékra 
nevelés 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

dobni, fogni, gurul, irány 

A fejlesztés várt 
eredményei az 
évfolyam végén 

Képes labdát dobni, gurítani, birtokba venni egyre nagyobb önállósággal. 
Az egyszerű mozgásos tevékenységbe lehetőség szerint bekapcsolódik. 
Működjön együtt a mozgásnevelésben. Fogadja el az egyénre szabott 
segítséget. 
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2. évfolyam 
 
 

Évfolyam: 2. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

1. Rendgyakorlatok, téri tájékozódás Órakeret:  

Előzetes tudás Kapott utasítás megértése. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Térbeli tájékozódás. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Egyszerű alakzatok kialakítása (kör, vonal, oszlop), sorakozás. 
• Bekapcsolódni egyszerű mozgásos tevékenységekbe. 
• Egyszerű cselekvések végrehajtása irányítással. 

 
Ismeretek 

• Alakzatok. 

• Térbeli tájékozódás. 
• Helyzetgyakorlatok. 
• Egyszerű utasítások. 

 
Tevékenység 
Egyénre szabott és/vagy fizikai segítséggel: 

• Álljanak körbe, oszlopba, vonalba sík talajon. 
• Járás, futás irányítással. 

 

 
 
 
 
 
Ének- zene 
 
Kommunikáció 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

kör, oszlop, vonal, járás, futás, elöl, hátul, fent, lent, előtte, mellette 

A fejlesztés várt 
eredményei az 
évfolyam végén 

Képes segítséggel körbe állni, járni és oszlopba, vonalba sorakozni. 
Egyszerű helyzetváltozásokat képes segítséggel végrehajtani. Kapcsolódjon 
be egyszerű mozgásos tevékenységekbe segítséggel. 
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Évfolyam: 2 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

2. Alapmozgások Órakeret:  

Előzetes tudás Lépcsőn segítséggel, kapaszkodás mellett, sík terepen önállóan járás. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Különböző hely- és irányváltoztatás. 

 
 
Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Fejlesztési feladat 

• Lépcsőn járás gyakorlása kapaszkodás mellett. 
• Statikus helyzetek felvétele: terpeszállás 
• Egyensúlyozó járás végzése. 
• Gurulás végrehajtása háton fekvésből. 
• Futás egyenletes iramban, megállás, elindulás. 
• Szökdelés páros lábbal. 

 
Ismeretek 

• Lépcsőn járás. 

• Járások. 
• Szökdelések. 
• Futás. 

• Gurulás. 
 
Tevékenység 
Egyénre szabott és/vagy fizikai segítséggel: 

• Séta, kirándulás. 
• Lépcsőzés fokozatos után lépéssel (fel-le) kapaszkodás mellett. 
• Zsámolyra, tornapadra fel-lelépés, kapaszkodási lehetőséggel. 

• Egyensúlyozó járás vonalon, tornapadon előre. 
• Járás tárgyak megkerülésével. 
• Szökdelés trambulinon. 
• Futkározás irányítással. 
• Gurulás hossztengely körül háton fekvésből indulva (jobbra, balra). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Játékra 
nevelés 
 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

ki-be, fel-le, láb, tornaszerek neve: zsámoly, tornapad, trambulin. 

A fejlesztés várt 
eredményei az 
évfolyam végén 

Képes ülésben és állásban egyszerű gyakorlatokat végezni. 
Képes a lépcsőn le- és felfelé kapaszkodás mellett, után lépéssel járni. 
Egyszerű alapmozgásokat tudjon segítséggel végrehajtani. 
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Évfolyam: 2. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

3. Alapvető testhelyzetek, szabad- és kéziszergyakorlatok Órakeret:  

Előzetes tudás Saját és társai testrészeinek ismerete 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Izolációs gyakorlatok 

 
 
Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Fejlesztési feladat 

• Részvétel különféle mozgásszituációkban. 
• Különböző testrészek (fej, kar, láb, törzs) mozgásának kivitelezése. 

 
Ismeretek 

• Izolációs gyakorlatok 

• Testrészek (fej, törzs, végtagok) 
• Páros gyakorlatok. 

 
Tevékenység 
Egyénre szabott és/vagy fizikai segítséggel: 

• Fejfordítás jobbra, balra. 
• Fejdöntés előre, hátra. 
• Kar- és lábemelés előre, hátra, oldalra. 

• Törzsfordítás jobbra, balra. 
• Törzsdöntés előre, hátra. 
• Harangozás, fűrészelés. 

 

 
 
 
 
 
 
Kommunikáció  
 
Játékra 
nevelés 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

ülni, állni, feküdni hanyatt, hason, húzz, testrészek, érzékszervek  

A fejlesztés várt 
eredményei az 
évfolyam végén 

Képes saját testrészeit megmutatni. 
Az egyszerű mozgásos tevékenységbe kapcsolódjon be segítséggel. Elemi 
szabadgyakorlatokat tudjon segítséggel végrehajtani. 
 

 
 
Évfolyam: 2. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

4. Légző gyakorlatok Órakeret:  

Előzetes tudás Légzés szabályozása. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

A helyes légzés kialakítása. 
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Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Levegő beszívás, kifújás eszközökkel. 
Ismeretek 

• Ki- és belégzés. 
 

Tevékenység 

• Fújások: síp, trombita, anyósnyelv 

 
 
 
Kommunikáció 
 
 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

ki, be, fel, le, száj nyitva, csukva, fújni, szívni, síp, trombita, anyósnyelv 

A fejlesztés várt 
eredményei az 
évfolyam végén 

Képes segítségadással gyakorlatokat végezni, bekapcsolódni egyszerű 
mozgásos tevékenységekbe. 
 

 
Évfolyam: 2. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

5. Dobások, labdás gyakorlatok Órakeret:  

Előzetes tudás Labdadobás, gurítás, birtokba vétel. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Labdát rúgni, dobni, gurítani, birtokba venni egyre nagyobb önállósággal. 
 

 
 
Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Fejlesztési feladat 
• Álló labda elrúgása. 

• Kétkezes alsódobás megadott irányba. 
• Labdagurítás végzése. 

Ismeretek 

• Labdagyakorlatok. 
• Páros gyakorlatok. 

 
Tevékenység 
Egyénre szabott és/vagy fizikai segítséggel: 

• Álló labda elrúgása álló helyzetből nagyobb kapuba. 
• Ülő helyzetben labdagurítás, elkapás társsal. 
• Két kezes alsó dobás meghatározott cél felé (háló, kosár). 

 

 
 
 
 
 
Játékra 
nevelés 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

rúgni, dobni, gurul, kapu, kosár, háló 

A fejlesztés várt 
eredményei az 

Képes labdát dobni, gurítani, birtokba venni. Az egyszerű mozgásos 
tevékenységbe kapcsolódjon be segítséggel. 
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évfolyam végén  

 
 
3–4. évfolyam 
 
 
A tantárgy az erkölcsi nevelést folyamatosan támogatja a szabálykövetési képesség 
kialakításával, a szabálybetartás igényének megalapozásával, a közösségi tevékenységek 
során az együttműködés, várakozás, sorra kerülés, önfegyelem fejlesztésével. 
Az állampolgárságra, demokráciára nevelés elveit és céljait az egymás segítése iránti 
érzékenység és a csapatösszetartás érzésének felkeltésével támogatja. 
Hozzájárul az önismeret és a társas kultúra fejlesztéséhez a konfliktushelyzetekben az 
önuralom megtartására, a játékhelyzet és a valós helyzet felismerésére és adekvát 
viselkedésre ösztönzéssel. Segíti a félénkség, szorongás érzésének csökkenését, az 
önbizalom fejlesztését sikerélmény biztosításával mozgásos tevékenységekben. 
Kialakul az alkalmazkodási képesség, a tanuló saját és mások fizikai  
teljesítőképességének reális felmérése. 
A testi és lelki egészségre nevelésben nagy szerepet játszik a fizikai állóképesség és erőnlét 
javítása, a mozgásigény felkeltése, a helyes testtartás folyamatos javítása. 
Az anyanyelvi kommunikáció fejlesztéséhez hozzájárul a mozgásos tevékenységek verbális 
és más kommunikációs csatornákon közölt utasításainak megértésével, a sport- és 
játéktevékenységek eszközeinek, szabályainak megnevezésével, a fogalmak adekvát 
megértésével. 
A szociális és állampolgári kompetencia a kapcsolatok kialakítására való képességek 
fejlesztésével, a közösségi játékokban való együttműködéssel, a beilleszkedés fejlesztésével 
erősödik. 
A mozgás esztétikumának megismerése, a mozgás és ritmus tudatos alkalmazása, 
összekapcsolása az esztétikai- művészeti tudatosság és kifejezőképesség 
kompetenciaterület fejlődésében játszik nagy szerepet. 
 
Évfolyam: 3. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

1. Rendgyakorlatok, téri tájékozódás Órakeret:  

Előzetes tudás Irányítással egyszerű cselekvések végrehajtása. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Egyenletes ritmusban járás. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Térérzékelés: a tanuló helye a térben társakhoz viszonyítva. 
• Járás egyenletes ritmusban. 

 
Ismeretek 

• Tornasor. 
• Térérzékelés. 
• Egyszerű alakzatok. 

 

 
 
 
 
Ének-zene 
 
Olvasás, írás 



410 
 

Tevékenység 
Egyénre szabott és/vagy fizikai segítséggel: 

• Sorakozás. 
• Járás tapsra, zenére egyenletes ritmusban. 

• Egyszerű, rövid utasítások végrehajtása (állj, rajta). 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

sorakozó, járás, állj, rajta 

A fejlesztés várt 
eredményei az 
évfolyam végén 

Képes segítséggel tájékozódni alapvető téri helyzetben. Tudja segítséggel 
reprodukálni az egyes járásmódokat.  
 

 
 
Évfolyam: 3. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

2. Alapmozgások Órakeret:  

Előzetes tudás Egyensúlyozás statikus és mozgásos helyzetben. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Összehangolni a kúszáshoz, mászáshoz szükséges mozdulatokat. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Egyensúlyozó járás előre-hátra. 
• Statikus helyzetek felvétele: törökülés, nyújtott ülés. 
• Sarkon, lábujjhegyen járás ütemtartás nélkül.  
• Járás közben tárgyak átlépése. 
• Lépcsőn járás fokonként felfelé kapaszkodással, folyamatosan, lefelé 

utánlépéssel. 

• Kúszás akadályok alatt. 

• Mászás fel- és lefelé, fokonkénti utánlépéssel. 
• Szökdelések páros lábbal. 

 
Ismeretek 

• Egyensúlyozó gyakorlatok. 

• Statikus helyzetek. 
• Járások. 
• Lépcsőn járás. 
• Kúszás, mászás, szökdelés. 

 
Tevékenység 
Egyénre szabott és/vagy fizikai segítséggel: 

• Egyensúlyozó járás tornapadon (előre, hátra). 

• Szökdelés páros lábbal: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Olvasás, írás 
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▪ felugrás, leugrás alacsony tárgyakon. 
▪ karikába ki- és beugrás. 

• Kúszás torna- és játékeszközökből épített akadályok alatt. 
• Mászás szabadtéri játékokon: mászóka, csúszda. 
• Lépcsőzés. 
• Sarkon, lábujjhegyen járás. 
• Alacsony tárgyakat átlépni járás közben. 
• Statikus helyzetek felvétele kéz- és lábtámasszal. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

tornapad, egyensúly, ül, fel, le, ki, be, előre, hátra, alatt, akadály, 
szabadtéri játékok neve: csúszda, mászóka, lépcső, sarok, lábujjhegy 

A fejlesztés várt 
eredményei az 
évfolyam végén 

Képes különböző járásmódokat, egyszerű alapmozgásokat segítséggel 
reprodukálni. 
Képes járás közben tárgyakat átlépni. 

 
 
Évfolyam: 3. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

3. Alapvető testhelyzetek, légző-, szabad- és kéziszer- 
gyakorlatok 

Órakeret:  

Előzetes tudás Az alapvető testhelyzetek és légző gyakorlatok kivitelezése segítséggel. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Társakkal ütem tartása. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Légző gyakorlatok kivitelezése. 
• Mozgáskontroll a tükörben. 

 
Ismeretek 

• Szabadgyakorlatok. 
• Mozgáskontroll. 
• Légző gyakorlatok. 
• Testrészekkel végezhető gyakorlatok. 

 
Tevékenység 
Egyénre szabott és/vagy fizikai segítséggel: 

• Különböző testrészekkel (fej, kar, láb, törzs) tükör előtt végzett gyakorlatok: 
               döntések, hajlítások, emelések, nyújtások, zárások. 

• Ki- és belégzés a karok fel- és leengedésével. 
 

 
 
 
 
 
 
Olvasás, írás 
 
Ének-zene 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

testrészek, tükör, dönt, hajlít, emel, nyújt, zár, légzés, ki, be, fel, le 

A fejlesztés várt Tudja megközelítőleg leutánozni a legegyszerűbb testhelyzeteket. 
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eredményei az 
évfolyam végén 

Törekvés a helyes légzésre. 

 
Évfolyam: 3. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

4. Dobások, labdás gyakorlatok Órakeret:  

Előzetes tudás Labda megfelelő kezelése két kézzel. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Labdadobás, az érkező labda birtokba vétele. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Kétkezes felsődobás, elkapás. 
• Labda feldobása és birtokba vétele. 

• Labdagurítás. 
 
Ismeretek 

• Labda gyakorlatok. 
• Páros gyakorlatok. 

 
Tevékenység 
Egyénre szabott és/vagy fizikai segítséggel: 

• Kétkezes felsődobás társnak, az érkező labda birtokba vétele. 
• Labda feldobása levegőbe, a lepattanó labda birtokba vétele.  

• Labdagurítás társnak oda-vissza, ülő helyzetben. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Olvasás, írás 
 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

felsődobás, elkapás, gurítás, fel, le, oda, vissza 

A fejlesztés várt 
eredményei az 
évfolyam végén 

Képes a labdát megfelelően kezelni, megfogni, elkapni, továbbítani. 
 

 
Évfolyam: 4. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

1. Rendgyakorlatok, téri tájékozódás Órakeret:  

Előzetes tudás Egyszerű alakzatok kialakítása segítséggel. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Térérzékelés. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 
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Fejlesztési feladat 

• Térérzékelése tárgyakhoz viszonyítva. 

• Térbeli irányok alkalmazása. 
• Irányok helyesen használata. 

 
Ismeretek 

• Tornasor. 
• Testfordulatok. 
• Térérzékelés. 
• Egyszerű alakzatok. 

 
Tevékenység 
Egyénre szabott és/vagy fizikai segítséggel: 

• Sorakozás oszlopba, vonalba. 
• Bal- és jobboldal elkülönítése (Pl. mutatni a megfelelő irányt.) 

• Testfordulatok végzése jobbra, balra. 
• Egyszerű utasítások követése (jelek, vezényszavak). 

 

 
 
 
 
 
 
Ének-zene 
 
Olvasás, írás 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

vonal, oszlop, jobb, bal 

A fejlesztés várt 
eredményei az 
évfolyam végén 

Képes segítséggel alkalmazni a térbeli irányokat és tájékozódni alapvető 
téri helyzetben. 
 

 
Évfolyam: 4. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

2. Alapmozgások Órakeret:  

Előzetes tudás A kúszáshoz, mászáshoz szükséges mozdulatok összehangolt működése. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Lépcsőn járás segítség és kapaszkodás nélkül. 
 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Járás közben akadályok átlépése. 
• Járás térd- és sarokemeléssel. 
• Egyensúlyozó járás. 

• Lépcsőn járás, kapaszkodás nélkül. 
• Függeszkedés, helyes fogás kialakítása. 
• Gurulás különböző testhelyzetből indítva. 
• Kúszás akadályok alatt, között. 
• Folyamatos szökdelés. 

 
Ismeretek 
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• Egyensúlyozó gyakorlatok. 

• Gurulás. 
• Statikus helyzetek. 
• Lépcsőn járás. 
• Függeszkedés. 
• Kúszás, mászás, szökdelés. 

 
Tevékenység 
Egyénre szabott és/vagy fizikai segítséggel: 

• Magasabb tárgyak, akadályok átlépése járás közben. 
• Különböző irányokba (előre, hátra, oldalra) járás térd- és sarokemeléssel. 

• Egyensúlyozó járás nehezített körülmények között: tornapadon, tárggyal a 
kézben, tárgy a fejen. Tárgyakra, akadályokra fellépés és leugrás. 

• Lépcsőzés fokonként folyamatosan, kapaszkodás nélkül, lefelé után lépéssel. 
• Függeszkedés bordásfalon, szabadtéri játékokon (mászóka). 
• Gurulás hossztengely körül váltakozó testhelyzetből indítva, sorozatban. 
• Torna- és játékszerekből épített akadályok alatt, között kúszás. 
• Folyamatos szökdelés előre-hátra, karikába ki-be. 

 

 
 
Olvasás, írás 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

akadály, térd, sarok, egyensúly, lépcső, ugrás, gurul, bordásfal, kúszás, 
szökken, előre, hátra, ki, be 

A fejlesztés várt 
eredményei az 
évfolyam végén 

Képes különböző járásmódokat, egyszerű alapmozgásokat felismerni, 
segítséggel reprodukálni. 
 

 
 
Évfolyam: 4. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

3. Alapvető testhelyzetek, légző-, szabad- és kéziszer- 
gyakorlatok 

Órakeret:  

Előzetes tudás A legegyszerűbb testhelyzetek megközelítő reprodukálása. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Két elemből álló mozdulatsor kivitelezése. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Két elemből álló mozdulatsort bemutatás után visszaadni. 

• A levegővételt és kifújást jelre végrehajtani. 
• Vezényszavakat ismerni és követni. 

 
Ismeretek 

• Szabadgyakorlatok. 
• Mozgáskontroll. 
• Légző gyakorlatok. 

 
 
 
 
 
 
Olvasás, írás 
 
Ének-zene 
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• Testrészekkel végezhető gyakorlatok. 
 

Tevékenység 
Egyénre szabott és/vagy fizikai segítséggel: 

• Testrészek (fej, kar, láb, törzs) mozgatása ütemre. 
• Ki- és belégzés végzése kézmozdulatra, jelre. 
• Testrészekkel végezhető szabad - és kéziszer-gyakorlatok két ütemre. 
• Két egyszerű mozgáselem összekapcsolása: 

▪ ugrás terpeszállásba, karlendítés mellső középtartásba. 
▪ ugrás terpeszállásba, karlendítés oldalsó középtartásba. 
▪ ugrás terpeszállásba, karlendítés magastartásba. 
▪ ugrás terpeszállásba, taps a fej fölött. 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

testrészek, ütem, légzés, fújni, szívni, ki, be, egy, kettő, terpesz, karlendítés, 
taps 

A fejlesztés várt 
eredményei az 
évfolyam végén 

Képes segítséggel bemutatás után egyszerű alapmozgásokat, elemi 
szabadgyakorlatokat végrehajtani. Tudjon két elemből álló mozgássort 
segítséggel utánozni. 

 
Évfolyam: 4. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

4. Dobások, labdás gyakorlatok Órakeret:  

Előzetes tudás Labdadobás, az érkező labda birtokba vétele. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Egykezes alsó- és felsődobás. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Labdaütögetés két kézzel. 
• Egykezes alsó- és felsődobás társnak. 
• Célba dobás. 

• Labda feldobás, elkapás. 
 
Ismeretek 

• Labda gyakorlatok. 
• Páros gyakorlatok. 

 
Tevékenység 
Egyénre szabott és/vagy fizikai segítséggel: 

• Labda feldobása a levegőbe, a visszaérkező labda birtokba vétele járás 
közben. 

• Labda földhöz ütögetése két kézzel, a labda birtokba vétele. 
• Egykezes alsó- és felsődobás egymásnak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Olvasás, írás 
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• Célba dobás kislabdával nagyobb tárgyra, kapuba, karikába. 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

fel, le, ütöget, cél, alsó dobás, felső dobás 

A fejlesztés várt 
eredményei az 
évfolyam végén 

Képes segítséggel labdát célba dobni.  
Képes segítséggel egykezes alsó- és felsődobást végrehajtani. 

 

 
5–6. évfolyam 
 
 
 
A tantárgy szerepe különösen fontos a szabályok betartásának, a becsületes játék 
normáinak elmélyítésében és versenyhelyzetekben az önuralom és önfegyelem 
kialakításában. 
A nemzeti azonosságtudatra nevelést, hazafias nevelést segíti a csapat tagjává válás 
igényének felébresztése, a csapattal való azonosulás érzésének, a közösségért végzett aktív 
cselekvésnek az ösztönzése. 
Az önismeret és a társas kultúra fejlesztését a félénkség, szorongás érzésének 
csökkentésével és a megfelelő önbizalom kialakításával segíti. 
A testi és lelki egészségre nevelést támogatja az elemi munkavégzéshez szükséges fizikai 
állóképesség, izomerő kialakítása, a mozgás megszerettetése, a fizikai aktivitás iránti belső 
igény megerősítése. 
Az anyanyelvi kommunikáció kompetenciaterület fejlesztéséhez a tantárgy a verbális és más 
kommunikációs csatornákon közölt utasításra mozgásos tevékenységek végzésének, 
végrehajtásának gyakorlásával és a sporttevékenységek eszközeinek és fogalmainak mind 
pontosabb és részletesebb megnevezésével, adekvát használatával járul hozzá. 
A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia fejlődése a társadalmi mobilizációra 
való felkészülés elősegítésével, a reális célok kitűzésének és elérésének gyakorlásával, a 
magabiztosság növelésével, a segítségkérés és segítségelfogadás képességének 
fejlesztésével érhető el. 
A szociális és állampolgári kompetencia megalapozását a közösségért végzett munka 
fontosságának felismerése és elismerése, a csoportos együttműködések, kapcsolatok 
megerősítése éri el. 
A harmonikus mozgás esztétikumának felismerése és gyakorlása segíti az esztétikai-
művészeti tudatosság és kifejezőképesség fejlődését. 

 
 
Évfolyam: 5. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

1. Rendgyakorlatok, téri tájékozódás Órakeret:  

Előzetes tudás Irányok megfelelő használata. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Utasításra elhelyezkedés a tér adott pontján. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 
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Fejlesztési feladat 

• Utasításra elhelyezkedés a tér adott pontján. 

• Sorakozás magasság szerint. 
• Utasítások végrehajtása. 

 
Ismeretek 

• Sorakozások. 
• Testfordulatok. 
• Térérzékelés. 

 
Tevékenység 
Egyénre szabott és/vagy fizikai segítséggel:  

• Oszlop, vonal kialakítása, sorakozás magasság szerint. 

•  Utasításra elhelyezkedés a tér adott pontján: 
▪ Állj a bordásfal elé! 
▪ Állj a pad mellé! 
▪ Állj a zsámoly mögé! 

• Testfordulatok végrehajtása utasításra, vezényszóra (jobbra, balra, előre, 
hátra). 

 

 
 
 
 
 
 
 
Olvasás, írás 
 
Ének-zene 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

oszlop, vonal, sorakozás, magasság, elé, mellé, mögé, jobbra, balra 

A fejlesztés várt 
eredményei az 
évfolyam végén 

Képes nagyság szerint sorakozni segítséggel. 
Képes utasításokra, vezényszavakra különböző gyakorlatokat elvégezni 
segítséggel. 
 

 
Évfolyam: 5. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

2. Alapmozgások Órakeret:  

Előzetes tudás Különböző járásmódokat, egyszerű alapmozgásokat felismer, segítséggel 
reprodukál. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Járás, futás közben irányváltoztatás. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Térdelő támasz kivitelezése. 
• Járás közben akadályok átlépése. 
• Járás guggolásban. 
• Egyensúlyozó járás. 

• Lépcsőn járás kapaszkodás nélkül. 
• Függeszkedés közben térdfelhúzás, lábemelés. 
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• Szökdelés egy lábon. 
 
Ismeretek 

• Statikus helyzetek. 
• Utánzó gyakorlatok. 
• Lépcsőn járás. 
• Járások, egyensúlyozó járás. 
• Szökdelések, ugrások. 
• Mászások. 

• Függeszkedés 
 
Tevékenység 
Egyénre szabott és/vagy fizikai segítséggel: 

• Statikus helyzetek felvétele: térdelő támasz. 
• Játékos utánzó gyakorlatok végzése: pókjárás, rákjárás 
• Járás közben különböző magasságú akadályok átlépése. 
• Lépcsőzés: járás fel-le folyamatosan, kapaszkodás nélkül, fokonként. 
• Mászás bordásfalon, szabadtéri játékokon (mászóka, csúszda) fokonként 

folyamatosan fel-le. 

• Függeszkedés bordásfalon, szabadtéri játékokon (mászóka), közben 
térdfelhúzás, lábemelés (mindkét láb, felváltva). 

• Egyensúlyozó járás előre, ferde padon. 

 
 
Olvasás, írás 
 
Ének-zene 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

térd, rák, pók, guggol, akadály, láb, előre, hátra, bordásfal, ferde  

A fejlesztés várt 
eredményei az 
évfolyam végén 

Képes felismerni és reprodukálni egyszerű alapmozgásokat, járásmódokat 
segítséggel. Képes egyszerűbb testhelyzeteket segítséggel kivitelezni. 
Képes segítséggel bordásfalon függeszkedni. 

 
 
Évfolyam: 5. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

3. Alapvető testhelyzetek, légző-, szabad- és kéziszer- 
gyakorlatok 

Órakeret:  

Előzetes tudás Két elemből álló mozdulatsor kivitelezése. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Kéziszerek megfelelő használata. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Kéziszer-gyakorlatok végrehajtása kislabdával, babzsákkal. 
• Aszimmetrikus kartartások kivitelezése: karkörzés, karhúzás 

 
Ismeretek 

• Kéziszer- gyakorlatok. 
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• Szabadgyakorlatok. 

• Légző gyakorlatok. 
 
Tevékenység 
Egyénre szabott és/vagy fizikai segítséggel: 

• Kéziszer-gyakorlatok babzsákkal, kislabdával: 
▪ Fejre helyezett babzsákkal járás. 
▪ Térdelő támaszban derékra helyezett babzsákkal haladás 

különböző irányokba.  
▪ Pókjárás ölbe tett babzsákkal. 
▪ Váltott karral babzsák emelés, lendítés. 
▪ Törzshajlítás előre, babzsákkal talaj, vagy testrész érintés.  
▪ Átadás-átvétel különböző kartartásokban. 
▪ Babzsák leejtése, és törzshajlítással felvétele. 

Kislabdával elvégezhető minden felsorolt babzsák gyakorlat, azok kivételével, 
amelyeket fejre, törzsre helyezett babzsákkal alkalmazunk! 

• Gimnasztika:  
▪ Karkörzés előre. 
▪ Karhúzás vízszintesen oldalsó középtartásban. 

• Fújások: pingponglabda fújás megadott irányba, cél felé. 
 

 
 
 
 
 
Ének-zene 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

babzsák, kislabda, karkörzés, karhúzás, fújni, pingpong labda 

A fejlesztés várt 
eredményei az 
évfolyam végén 

Képes gimnasztikai gyakorlatokat segítséggel végrehajtani. 
Képes segítséggel különböző kéziszer-gyakorlatokat kivitelezni.  
Képes légzését szabályozni.  

 
 
Évfolyam: 5. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

4. Dobások, labdás gyakorlatok Órakeret:  

Előzetes tudás A labdát két kézzel földhöz ütögeti, elkapja. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Labda pattogtatása. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Célba rúgás.  
• Labdapattogtatás. 
• Labdapasszolás végrehajtása mellső átadással. 

 
Ismeretek 

• Labdagyakorlatok. 

 
 
 
 
 
 
Olvasás, írás 
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• Páros gyakorlatok. 
 
Tevékenység 
Egyénre szabott és/vagy fizikai segítséggel: 

• Labda pattogtatása egy kézzel (ügyesebbikkel) folyamatosan, álló helyzetben. 
• Labda földhöz pattintása, elkapása járás közben. 
• Labda passzolása mellső átadással társnak. 
• Falra dobott labda birtokba vétele. 
• Álló labda célba rúgása kapuba. 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

labda, pattog, mellső dobás, cél, rúg 

A fejlesztés várt 
eredményei az 
évfolyam végén 

Képes labdát földhöz pattintani és birtokba venni. 
Képes álló labdát célba rúgni. 

 
 
Évfolyam: 5. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

5. Játékos versenyek Órakeret:  

Előzetes tudás Aktivitás, motiváltság a mozgásos tevékenységekre. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Egyszerű szabályokat felismer, játékba bekapcsolódik. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Egyszerű szabályok felismerése. 
• Lehetőség szerint bekapcsolódni a megismert játékokba. 

 
Ismeretek 

• Gyakorló játékok. 
• Szabályjátékok. 

• Sorverseny. 
 
Tevékenység 
Egyénre szabott és/vagy fizikai segítséggel: 

• Sorversenyek a tanult mozgáselemek alkalmazásával: 
▪ Labdaadogató 
▪ Futás labdahordással 
▪ Akadálypálya 

• Kötélhúzás 
 

 
 
 
 
 
 
Környezet-
ismeret 
 
 

Kulcsfogalmak/ szabályok, verseny, akadálypálya, kötél, húzni 
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fogalmak 

A fejlesztés várt 
eredményei az 
évfolyam végén 

Képes együtt játszani társaival, irányítással futkározni. 
 

 
 
Évfolyam: 6. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

1. Rendgyakorlatok, téri tájékozódás Órakeret:  

Előzetes tudás Nagyság szerinti sorakozás. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

 Különböző sorakozási gyakorlatok elvégzése. 
 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 
• Nyitódások, záródások. 

• Kartávolság felvétele. 
• Utasítások, vezényszavak megértése, végrehajtása. 
• Vezényszóra különböző sorakozási gyakorlatot végezni. 

 
Ismeretek 

• Sorakozások. 

• Térérzékelés. 
 
Tevékenység 
Egyénre szabott és/vagy fizikai segítséggel: 

• Sorakozás: egyes, kettes oszlop és vonal kialakítása jelre, utasításra. 
• Utasításra, jelre nyitódás kartávolságra, záródás.  

 

 
 
 
 
 
Olvasás, írás 
 
Ének-zene 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

oszlop, vonal, nyit, zár, kartávolság,  

A fejlesztés várt 
eredményei az 
évfolyam végén 

Képes vezényszóra különböző sorakozási gyakorlatokat elvégezni 
segítséggel. 
 

 
Évfolyam: 6. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

2. Alapmozgások Órakeret:  

Előzetes tudás Felismer és reprodukál egyszerű alapmozgásokat, járásmódokat. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Lépcsőn járás váltott lábbal. 
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Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Az elsajátított alapmozgások végzése magasabb szinten, nehezített 
körülmények között. 

 
Ismeretek 

• Járások. 
• Szökdelések. 

• Mászások. 
• Függeszkedés. 

 
Tevékenység 
Egyénre szabott és/ vagy fizikai segítséggel: 

• Egyensúlyozó járás előre, felfordított tornapad merevítő gerendáján. 
• Mászás bordásfalon, mászókán, csúszda létráján folyamatosan, egy fok 

kihagyásával. 

• Függeszkedés bordásfalon, közben lábgyakorlatok kombinációjának végzése 
(lábemelések, térdfelhúzás). 

• Kúszás, mászás akadálypályán. 
• Lépcsőn járás kapaszkodás nélkül folyamatosa, váltott lábbal. 
• Szökdelések egy lábon, páros lábon előre, folyamatosan. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Olvasás, írás 
 
Ének-zene 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

tornapad, bordásfal, kettesével, láb, emel, térd, húz, akadálypálya, váltott 
láb, egy lábon, páros lábon 

A fejlesztés várt 
eredményei az 
évfolyam végén 

Alapmozgások végzése közben törekedjen a helyes testtartásra, valamint a 
tornaeszközök megfelelő használatára. 

 
 
Évfolyam: 6. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

3. Alapvető testhelyzetek, légző-, szabad- és kéziszer- 
gyakorlatok 

Órakeret:  

Előzetes tudás Kéziszerek adekvát használata. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Kétütemű gyakorlatok végzése kéziszerekkel. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Gimnasztikai gyakorlatok végrehajtása. 
• Helyes légzéstechnika gyakorlása. 
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• Négyütemű gyakorlatok végzése. 
 
Ismeretek 

• Kéziszer- gyakorlatok. 
• Szabadgyakorlatok. 
• Légző gyakorlatok. 
• Összetett gyakorlatok. 

 
Tevékenység 
Egyénre szabott és/vagy fizikai segítséggel: 

• Labdával, babzsákkal, bottal, szalaggal két ütemre végezhető gyakorlatok. 
• Begyakorolt testhelyzetek, kar- és lábtartások kivitelezése. 
• Négyütemű kar-, törzs-, lábgyakorlatok végzése. 

• Levegővétel, benntartás, kifújás jelre, utasításra. 
• Fújások: léggömbfújás, pingponglabda fújás célba. 

 

 
 
 
 
 
Ének-zene 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

kéziszerek, beszív, kifúj, négyütemű, kar, törzs, láb, léggömb, pingpong 
labda, célba 

A fejlesztés várt 
eredményei az 
évfolyam végén 

Képes segítséggel négyütemű kar-, láb-, törzsgyakorlatokat végrehajtani. 

 
 
Évfolyam: 6. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

4. Dobások, labdás gyakorlatok Órakeret:  

Előzetes tudás Egykezes alsó- és felsődobás. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Célba dobás egykezes alsó- és felsődobással. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Célba dobás egykezes alsó- és felsődobással. 
• Mozgó labda elrúgása. 

• Labdavezetés váltott kézzel. 
 
Ismeretek 

• Labdagyakorlatok. 
• Páros gyakorlatok. 

 
Tevékenység 
Egyénre szabott és/vagy fizikai segítséggel: 

• Célba dobás egykezes alsó- és felsődobással kapuba, felfordított zsámolyba. 

 
 
 
 
 
 
Olvasás, írás 
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• Kosárra dobás. 

• Kétkezes, egykezes alsó-, felső- és mellső átadás társnak álló helyzetben. 
• Labdapasszolás, mozgó labda elrúgása a megfelelő irányba. 
• Labdavezetés folyamatosan, váltott kézzel. 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

cél, dob, rúg, párban, kosárlabda, labdavezetés 

A fejlesztés várt 
eredményei az 
évfolyam végén 

Képes egykezes alsó és felső dobással célba dobni. 
Legyen együttműködő a páros gyakorlatok végrehajtásánál. 

 
 
Évfolyam: 6. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

5. Játékos versenyek Órakeret:  

Előzetes tudás Egyszerű szabályokat felismer, játékba bekapcsolódik. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Együttműködés a játék során. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Egyszerű játékszabályokat betartani. 
 
Ismeretek 

• Szabályjátékok. 
• Versenyjátékok. 
• Fogójátékok. 

 
Tevékenység 
Egyénre szabott és/vagy fizikai segítséggel: 

• Fogócska. 

• Bújócska. 
• Futóverseny. 
• Labdával végezhető váltóversenyek. 

 

 
 
 
 
 
 
Környezet-
ismeret 
 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

szabályok, fogó, hunyó, futóverseny, váltóverseny 

A fejlesztés várt 
eredményei az 
évfolyam végén 

Képes egyszerű mozgásos tevékenységekbe bekapcsolódni, adott jelre 
mozgást elindítani, megállítani. 
Képes felismerni és betartani egyszerű szabályokat. 
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Testnevelés 
 
 7-8. évfolyam 
 
 
Tantárgyi célok és feladatok 
 
A tantárgy célja a záró évfolyamokon elsősorban kialakítani a rendszeres mozgás, 
testedzés, és az egészséges életmód iránti igényt, továbbá a testnevelés tantárgy tanítása 
során kialakított és begyakorolt mozgáselemeket és a gimnasztikai alapformájú 
gyakorlatokat rögzíteni, térbeli irányokat, viszonyfogalmakat használni, az alapmozgásokat 
gyakorolni. 
Az egészséges testi fejlődést biztosítja, a motorikus képességeket fejleszti, a testi fejlődés 
zavarait korrigálja a pedagógus egyéni igényekre alapozott munkája. Az évfolyamokon a 
sportjátékokhoz szükséges elemi és tájékozódási képesség (figyelem) fejlesztése, a labda-
biztonság növelése tovább folyik, egyéni igényekhez és adottságokhoz illesztve, alakítva az 
ügyességet, erőt, állóképességet, kitartást, edzettséget, bátorságot, akaratot. Növekvő elem- 
és ütemszámú mozgássorok elsajátítása teremt lehetőséget a ritmus és sorrend 
megtartására a mozgásos feladatokban. 
A tantárgy további feladata a sportversenyek elemeinek elsajátíttatása, a sportjátékok 
alapvető játékelemeinek megismertetése, támogatva a tanulók felkészülését az iskolai 
sportversenyekre. 
A tantárgy az erkölcsi nevelésben fontos szerepet játszik a fegyelemre, a szabályok 
betartására törekvéssel, és a csapatjátékokban a győzelem és vereség fegyelmezett 
megélésének az élményével. 
Az önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztése az önelfogadást, és mások 
tulajdonságainak megismerésével a társaival szembeni toleráns magatartás kialakítását 
erősíti. 
A testi és lelki egészségre nevelést a rendszeres mozgás iránti természetes igény 
megerősítése, az állóképesség, a kitartás, a mozgáskultúra fejlesztése, az egészséges testi 
fejlődés biztosítása a megfelelő, életkorhoz, testi erőnléthez igazodó mozgáslehetőségek 
kihasználásával támogatja. A testi képességek, izomerő fejlesztése, a magabiztos mozgás 
és egyensúly megerősödése a saját és mások testi épségének megóvását segíti, a másokért 
vállalt felelősség érzésének megismerése, az önkéntességben rejlő lehetőségek a tanuló 
személyiségét építik. 
A tantárgy hozzájárul az együttműködési hajlandóság fejlesztéséhez, a feladatvállaláshoz a 
csoportos mozgásokban, versenyekben. 
A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia területének fejlődéséhez a reális 
célok kitűzésének és elérésének gyakorlásával, a testi és erőnléti korlátok felismerésével 
járul hozzá. 
A szociális és állampolgári kompetencia erősödése támogatja a másokért vállalt 
felelősséget; a tolerancia fejlesztésével a bizalmas emberi kapcsolatok lehetőségeinek 
bemutatása, a problémamegoldás lehetőségeinek megismertetése és gyakoroltatása 
lehetséges; a segítő magatartás gyakorlásával a tanuló támogatást nyújthat a rászorulóknak. 
Az esztétikai-művészeti tudatosság fejlődéséhez hozzájárul a mozgás utánzása és az 
emberi testi szépségek felismerése, a harmóniára törekvés. 
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7. évfolyam 
 
Évfolyam: 7. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

1. Rendgyakorlatok, téri tájékozódás Órakeret:  

Előzetes tudás Vezényszavakra sorakozási gyakorlatokat végez. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Térbeli irányok, viszonyfogalmak. 
 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Térbeli irányok, viszonyfogalmak megismerése. 
• A gyakorlatok egyre pontosabb végrehajtása. 

 
Ismeretek 

• Sorakozás. 
• Járások. 
• Testfordulatok. 

 
Tevékenység 

• A terem tárgyaihoz viszonyított távolságok változtatása. 

• Tornaszerek rendezése megadott térbeli irányok és viszonyfogalmak 
alapján. 

• Helyben járás, nyitódás, záródás. 

• Jelre elindulás, megállás. 

• Mozgásformák összekötése.  
 

 
 
 
 
 
Ének-zene 
 
Környezet- 
ismeret 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

térbeli irányok, viszonyfogalmak, helyben járás, nyit, zár, elindul, megáll 

A fejlesztés várt 
eredményei az 
évfolyam végén 

Képes a vezényszavakat követni. 
Segítséggel alkalmazza a térbeli irányokat, viszonyfogalmakat. 

 
 
Évfolyam: 7. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

2. Gimnasztikai gyakorlatok Órakeret:  

Előzetes tudás Egyszerű utasításokat a megfelelő sorrendben elvégez. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Vezényszavak biztos ismerete és követése. 
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Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Begyakorolt mozgáselemek összekapcsolása. 

• Négy ütemre végzett gyakorlatok. 

• Egyszerű utasítások megértése, követése. 
• A feladatok sorrendjének megtartása. 

 
Ismeretek 

• Mozgáselemek. 
• Kéziszer- és szabadgyakorlatok. 
• Izomerősítő gyakorlatok. 

• Tartásjavító gyakorlatok. 
 
Tevékenység 
Egyénre szabott és/vagy fizikai segítséggel: 

• Begyakorolt mozgáselemek összekapcsolása: 
▪ Helyben futás magas térdemeléssel, sarokemeléssel. 
▪ Terpeszállás, törzshajlítás, bokaérintés. 

• Négy ütemre végzett szabad-, kéziszer- és tartásjavító gyakorlatok. 

• Szalag, babzsák, labda, rúd használata. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ének-zene 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

négy ütem, helyben futás, térd, sarok, terpeszállás, törzs, kéziszer 
eszközök  

A fejlesztés várt 
eredményei az évfolyam 
végén 

Képes segítséggel összetett gyakorlatokat végezni. A terápiás jellegű 
tartásjavító és izomerősítő gyakorlatokban legyen együttműködő. 
 

 
 
Évfolyam: 7. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

3. Képességfejlesztő gyakorlatok, játékos feladatok Órakeret:  

Előzetes tudás Erőnlétének megfelelő ideig izomerősítő gyakorlatokat végez. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Állóképesség fokozása. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Utasítások megértése.  
• Egyre hosszabb ideig végezni erő- állóképességet fejlesztő gyakorlatokat. 
• A fejlesztést segítő a szabadban is alkalmazható sporteszközök használatának 

elsajátítása. 

• Guruló átfordulás végzése. 
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Ismeretek 

• Guggolás. 

• Kúszás. 
• Függeszkedés. 
• Guruló átfordulás. 
• Futás. 
• Szobakerékpározás. 
• Ugrás. 

 
Tevékenység 
Egyénre szabott és/vagy fizikai segítséggel: 

• Guggoló járás. 

• Kúszás padok, akadályok között. 

• Függeszkedés kötélen vagy bordásfalon. 
• Guruló átfordulások előre. 
• Állóképesség fokozása: 

▪ közepes iramú futással. 
▪ szobakerékpározással. 

• Alacsony akadályok átugrása rövid nekifutással. 

• Felugrások, mélyugrások. 
 

 
 
 
 
Számolás, 
mérés 
 
Társadalmi 
ismeretek 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

guggoló járás, kúszás, pad, akadály, guruló átfordulás, futás, 
szobakerékpározás, ugrás, nekifutás, sporteszközök  

A fejlesztés várt 
eredményei az 
évfolyam végén 

Képes testtömeghez igazodó erőkifejtésre a gyakorlatok végzésekor. 
Képes mind hosszabb időtartamban végezni izomerősítő gyakorlatokat. 
Képes kitartóan, javuló technikával futni.  

 
 
Évfolyam: 7. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

4. Labdás gyakorlatok Órakeret:  

Előzetes tudás Labdával pattogtatást végez. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Egyre biztosabb labdavezetés. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Szabályok megértése és betartása. 
• Dobások, a labda jellegétől függően (helyből, lendületből, egy és két kézzel). 
• Legalább 2-3 pattogtatás végzése. 

• Egyre biztosabban labdavezetés. 
 
Ismeretek 
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• Átadások. 

• Dobások. 
• Labdavezetés. 

 
Tevékenység 
Egyénre szabott és/vagy fizikai segítséggel: 

• Átadások (egykezes, kétkezes, mellső) különböző feladathelyzetekben. 
• Célba dobás: helyből, lendületből. 
• Folyamatos labdavezetés mellett akadályok megkerülése. 

 

Alakítás, 
ábrázolás 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

átadások, célba dobás, labdavezetés, akadály 

A fejlesztés várt 
eredményei az 
évfolyam végén 

Képes segítséggel a megfelelő mozgásmintát követni, a labdás 
gyakorlatokat kivitelezni. Legyen együttműködő a gyakorlatok 
végrehajtásánál. 

 
 
Évfolyam: 7. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

5. Sportjátékok elemei Órakeret:  

Előzetes tudás Egyszerű szabályok szerint csoportosan tevékenykedik, játszik. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Sportjátékok szabályainak megismerése. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Játék közben a szabályok minél pontosabb betartása. 
 
Ismeretek 

• Kosárlabda. 
• Tollaslabda. 
• Labdarúgás. 

 
Tevékenység 
Egyénre szabott segítséggel: 

• Kosárlabda: kosárra dobás egykezes, kétkezes, felső dobással helyből. 

• Labdarúgás: kapura lövés álló labdával. 

• Tollaslabda: szivacslabda ütögetése. 
 

 
 
 
 
Társadalmi 
ismeretek 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

kosárlabda, palánk, dobás, kapu, rúg, focilabda, ütő, szivacslabda 
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A fejlesztés várt 
eredményei az 
évfolyam végén 

Vegyen részt a sportjátékokban. 
Igyekezzen betartani a sportjátékok elemi szabályait. 
 

 
 
 

8. évfolyam 
 
Évfolyam: 8. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

1. Rendgyakorlatok, téri tájékozódás Órakeret:  

Előzetes tudás Térbeli irányok, viszonyfogalmak ismerete. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Ütemtartással járások, önálló sorakozás. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Irányok, viszonyfogalmak biztos ismerete. 
• Önálló sorakozás jelre, utasításra. 
• A gyakorlatok egyre pontosabb végrehajtása. 

 
Ismeretek 

• Sorakozás. 

• Járások. 
• Testfordulatok. 

 
Tevékenység 
Egyénre szabott segítségadással: 

• Sorakozás párosával. 
• Járás egysoros, kétsoros oszlopban. 
• Elhelyezkedés a megadott térbeli irányok, viszonyfogalmak alapján. 
• Sarkon fordulás jobbra, balra. 
• Mozgásformák összekötése. 

 

 
 
 
 
 
Ének-zene 
 
Környezet- 
ismeret 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

páros, oszlop, irányok, viszonyfogalmak, sarkon fordulás 

A fejlesztés várt 
eredményei az 
évfolyam végén 

Képes a vezényszavakat követni. 
Képes különböző mozgásformák összekötésére.  
Irányok, viszonyfogalmak egyre biztosabb ismerete. 
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Évfolyam: 8. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

2. Gimnasztikai gyakorlatok Órakeret:  

Előzetes tudás Négy ütemre végzett gyakorlatok végzése. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

2-3 mozgáselem összekapcsolása. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Egyszerű utasítások megértése, követése. 

• A feladatok sorrendjének megtartása. 

• Ismert mozgáselemek összekapcsolása. 
• Kartartások, fogások alkalmazása. 

 
Ismeretek 

• Mozgáselemek. 
• Kéziszer- és szabadgyakorlatok. 
• Erősítő gyakorlatok. 
• Tartásjavító gyakorlatok. 

 
Tevékenység 
Egyénre szabott segítséggel: 

• 2-3 mozgáselem összekapcsolása. 
• Kéziszer- gyakorlatok végzése szalaggal, babzsákkal, labdával.  

• Erősítőgyakorlatok végzése medicinlabdával, súlyzóval. 
• Változó ritmusú, négyütemű tartásjavító gyakorlatok. 
• Alsó-, felső-, középső-, oldalsó, mellső kartartásokkal gyakorlatok. 
• Különböző fogások alkalmazása. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ének-zene 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

mozgáselem, kéziszerek, négy ütem, kartartás, fogás 

A fejlesztés várt 
eredményei az évfolyam 
végén 

Képes a gimnasztikai alapformákat megfelelő ütemtartással végezni. 
Képes segítséggel 2-3 mozgáselemből álló gyakorlat 
összekapcsolására. 

 
 
Évfolyam: 8. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

3. Képességfejlesztő gyakorlatok, játékos feladatok Órakeret:  

Előzetes tudás Testtömeghez igazodó erőkifejtés a gyakorlatok végzésekor. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Sporteszközök megfelelő, biztonságos használata. 
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Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Szóbeli utasítások megértése.  
• Egyre hosszabb ideig végezni a tartásjavító és erősítő gyakorlatokat. 

• A fejlesztést segítő sporteszközök használatának elsajátítása. 
• Állórajt alkalmazása. 
• Versenyfutás rövidtávon. 

 
Ismeretek 

• Függeszkedés. 

• Állórajt. Futás. 

• Guruló átfordulás. 
• Sporteszközök. 

 
Tevékenység 
Egyénre szabott segítséggel: 

• Kerékpár, roller, gördeszka, szánkó használata. 
• Guruló átfordulás hátra. 
• 30-60 m-es versenyfutás állórajtból. 
• Függeszkedés kötélen. 

 

 
 
 
 
 
 
Számolás, 
mérés 
 
Társadalmi 
ismeretek 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Sorozat, állórajt, méter, időmérés, stopperóra,  
Sporteszközök megnevezése, használat során felmerült fogalmakkal.  

A fejlesztés várt 
eredményei az 
évfolyam végén 

Ismerni a használt tornaszerek nevét, azok balesetmentes használatát. 
Képes egyre hosszabb időtartamban végezni erősítő gyakorlatokat. 
Képes egyre gyorsabban, javuló technikával futni.  

 
 
Évfolyam: 8. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

4. Labdás gyakorlatok Órakeret:  

Előzetes tudás Egyre biztosabb labdavezetés. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Labdavezetés akadályok között. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 

• Kislabda hajítás elsajátítása. 
• Labdavezetés végzése akadályok között. 

 
Ismeretek 
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• Kislabda hajítás. 

• Labdavezetés. 
 
Tevékenység 
Egyénre szabott segítséggel: 

• Kislabda hajítás dobóterpeszből. 
• Célba dobás távolra: tárgyra, kapuba. 
• Járás közben labdavezetés akadályok megkerülésével. 

 

Alakítás, 
ábrázolás 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

kislabda, hajítás, dobóterpesz, cél, dobás, labdavezetés, akadály 

A fejlesztés várt 
eredményei az 
évfolyam végén 

Képes segítséggel kislabdát elhajítani, távolra célba dobni. Egyre ügyesebb 
a labdás gyakorlatok kivitelezésében. 

 
 
Évfolyam: 8. 

Tematikai egység / 
               / Fejlesztési cél 

5. Sportjátékok elemei Órakeret:  

Előzetes tudás Sportjátékok szabályinak ismerete. 

Tantárgyi fejlesztési 
célok 

Aktív részvétel a sportjátékokban. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Fejlesztési feladat 
• Játék közben a szabályok betartása. 

Ismeretek 
• Kosárlabda. 

• Labdarúgás. 
• Tapadókorongos labdajáték. 

 
Tevékenység 
Egyénre szabott segítséggel: 

• Kosárlabda: kétkezes-, mellső átadások álló helyzetben. 

• Labdarúgás: labdavezetés, labdakezelés. 

• Tapadókorongos labdajáték: a bolyhos labdát elkapni a korong alakú 
tépőzáras ütővel párban. 
 

 
 
 
 
 
Társadalmi 
ismeretek 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

kosárlabda, átadások, focilabda, labdarúgás, - vezetés, - kezelés, 
bolyhos labda, ütő 
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A fejlesztés várt 
eredményei az 
évfolyam végén 

Képes aktívan részt venni sportjátékokban. 
Képes labdát átadni, továbbítani társnak. 
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Módszertani kiegészítések a tanterv felhasználásához 
 
 

1. A gyermek képességszintjének megfelelő szimbólummal (tárgy, fotó, kép, szókép) 
előre jelezzük a napirendjében, hogy a nap során mikor lesz mozgásfoglalkozás. 
 

2. Előre jelezzük, hogy a mozgásfoglalkozás meddig tart, s ott milyen gyakorlatok 
lesznek. Ennek lehetőségei: 
 
 

• Kör elrendezésű akadálypályát alakítunk ki, ahol egyértelműek a feladatok. 

• A rendelkezésre álló teret jól elkülönülő helyszínekre osztjuk. A helyszíneket 
megjelöljük színekkel, betűkkel vagy számokkal. Egy táblán jelezzük, hogy a 
foglalkozáson melyik helyszínek szerepelnek, és azok milyen sorrendben 
következnek. Az elvégzett feladatok jele lekerül a tábláról, s így láthatóvá válik, 
mennyi feladat van még hátra, azaz, meddig tart a foglalkozás. 

• A torna rajzírásból ismert "pálcika figurákkal" lerajzoljuk az egymás után 
következő feladatokat. 

• Leírjuk, hogy a foglalkozás során milyen feladatokat kell végrehajtani. 

• Valamilyen időmérő eszközzel (homokóra, tojásfőző óra, hagyományos óra) 
jelezzük előre a foglalkozás időtartamát.  
 

3. A gyakorlatok ismétlésszámát is jelezzük, amit a következő módokon tehetünk: 
 

• Annyi tárgyat (tornaeszközt, magasabb szinten zsetont vagy pálcikát) teszünk 
a gyermek elé, ahányszor ismételnie kell a gyakorlatot. 

• A gyakorlatok ismétlésszámát hangosan számolhatjuk, ha a gyermek kialakult 
számfogalommal rendelkezik. 

• A gyakorlatok végét időmérő eszköz jelzi. 
 

4. Vizuális támpontokkal segítjük a gyermeket a foglalkozáshoz szükséges eszközök 
elrendezésében (pl. a padlón bejelöljük az eszközök helyét). Ha szükséges, a 
gyermekeket rávezetjük, hogy egy-egy gyakorlat elvégzése közben hol a tárgyak, 
eszközök legpraktikusabb helye. 
 

5. Ha utánzás útján nem sikerül a feladatokat elsajátíttatni, akkor a gyermekek mögé 
állva, velük együtt végezzük el a gyakorlatokat. Később esetleg elegendő lesz a 
mozdulat elindítása, míg végül önállóan nem megy. 
 
 

6. Ha a mozgástevékenység eleinte még nem öröm a gyermek számára, szükség lehet 
más, külső motivációra is, ami egyénenként változik. 
 

7. A viselkedésproblémák miatt azoknál a gyermekeknél, akik már tudják kontrollálni 
viselkedésüket, írott szempontban fogalmazzuk meg elvárásainkat. A szempontok 
sikeres betartásáért kezdetben szükség lehet külső jutalomra is. 
 
 

8. A mozgásfoglalkozás kereteinek kialakításához, a gyermeklétszám 
meghatározásához a következő területeken kell felmérést végeznünk a pedagógiai 
megfigyelés módszerével: 
 
 

• a gyermek utánzási képessége, 
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• beszédértésének szintje, 

• frontális irányítás elfogadása, 

• figyelem-koncentráció képessége más gyermekek jelenlétében, 

• együttműködési képesség felnőttel, gyermekkel. 
 
 

Lehetséges foglalkoztatási formák 
 
 

1. Ha a gyermek a felsorolt területeken alacsony képességszinten áll, a legmegfelelőbb 
foglalkoztatási forma az egyéni helyzet, ahol egy pedagógus egyidejűleg egyetlen 
gyermekkel foglalkozik.  

2. Ha a gyermek figyelme nem terelődik el könnyen, képes koncentrálni mások 
jelenlétében is, akkor egyidejűleg több személy tartózkodhat a térben, de minden 
gyermekkel egyéni formában foglalkozik egy-egy pedagógus. 

3. Ha a gyermek képes valamilyen vizuális segítséggel önállóan elvégezni begyakorolt 
tornasorát, egy térben három-négy gyermeket is foglalkoztathat egyidejűleg egy 
pedagógus. Mialatt a pedagógus egy gyermeknek segítséget ad, a többiek önállóan 
folytatják egyéni gyakorlatsorukat. 

4. Ha a gyermek képes utánzásra, valamint magára vonatkoztatja a frontális 
instrukciókat, akkor legfeljebb öt-hat gyermeket irányíthat egyidejűleg egy pedagógus. 
Az eddig leírt foglalkoztatási formák esetében olyan feladatokat tervezhetünk, 
amelyeket a gyermek egyénileg végez, a társakkal való együttműködés vagy 
eszközmegosztás nem szükséges hozzá. 

5. Ha a gyermek minden felmért területen megfelelő fejlettségi szinten áll, akkor a 
foglalkozásra páros gyakorlatokat, valamint a társakkal való kooperációt is igénylő 
feladatokat is tervezhetünk. 

6. Szenzomotoros fejlesztés, gyógytestnevelés, úszás, lovas-terápia egyéni elbírálás 
alapján az érintett gyermekeknek biztosítandó.  

 
Javasolt a Lakatos Katalin által kidolgozott, NAT-kompatibilis alternatív testnevelés tanterv 
második változatát felhasználni az egyéni fejlesztésben. 
 
A tantervben szereplő minimális teljesítményeket a következő szempontokkal 
egészítjük ki: 
 

a) A sérülés speciális jellegéből adódóan a szociális megértésre, önismeretre vonatkozó 
elvárások egyénre szabott redukálása szükséges (pl. önfegyelem, feladattudat, 
csapatszellem, versenyszellem, kezdeményező magatartás, taktikai elemek 
alkalmazása). 

b) Az öltözéssel, mosdással, mellékhelyiségek használatával kapcsolatos elvárások az 
Életvitel tantárgy követelményeivel megegyeznek. 

c) 7-8. évfolyamon a tanult elemekből összeállított (legfeljebb 5-10 perces időtartamú) 
feladatsor levezetése várható el a gyerekektől, ezt megelőzően a 
mozgásfoglalkozásokat kizárólag a pedagógus irányítja. 

 
 


