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TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 

1-8. ÉVFOLYAM 

 

Heti óraszám: minden évfolyamon 1 óra 

 

1. rész: 1-4. évfolyam 

 

Megvalósítási feltételek: technika szaktanterem 

1-4. osztályos tanuló csoportok 
1-4. osztályban tanító (főiskolai képesítéssel) 

 

Alapelvek, célok 

 
-  Az Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterület alapvetően a világ tapasztalati megis-

merésére és gyakorlati tudás megszerzésére nyújt lehetőséget, egyben hozzájárul a tanulás 

és a munka megszeretéséhez, a tudás megbecsüléséhez, 

-  A műveltségterület a gyakorlati problémamegoldás folyamatában konkrét 

problémahelyzetekből indul ki, életszerű megoldásokkal, eljárásokkal dolgozik, ezáltal kap-

csolatot teremt az iskolai tanulás és az iskolán kívüli világ között. 

-  Célja a mesterséges környezet területeinek és összefüggéseinek bemutatásával a tanulók 

tájékozottságának, biztonságérzetének növelése. 

-  Célja a felelős, környezettudatos, toleráns beállítottság kialakítása, a kritikus fogyasztói ma-

gatartás megalapozása, 

-  Az alkotás örömének átélése, a munka megbecsülése, az emberi alkotásokban megtestesülő 

használati, esztétikai és etikai értékek, 

-  A munkafolyamatok és egyes szakmák vázlatos bemutatása megismerése. 

-  A problémák megoldása, a konfliktusok kezelése segít a tanulónak abban, hogy rátaláljon 

helyére világban, és helyes önértékelésű fejlődőképes személyiséggé váljon. 

-  A tanulók életkorának megfelelő módon felkészít a mesterséges környezetben való 

tájékozódásra. 

-  Megismertet az ember alkotta környezet legfontosabb jellemzőivel.  

-  A megszerzett ismeretek alapján segíti, hogy a környezet és természet védelme a tanulók 

tudatos szemléletévé váljon. 

-  Fejleszti a problémakezelő képességet, a kreativitást. 

-  Megteremti a munkának, mint értéknek az elfogadását. 

-  Az alkotás folyamatában az alkalmazott tudás szintjére emeli a különböző tantárgyak 

ismereteit.  

-  Fejleszti a kéz intelligenciáját és az érzékelést, fogékonyságot, rugalmasságot.  

-  Hozzájárul a tudatos iskolaválasztáshoz. 

-  Felkészít az egészséges életvitelre, a testi és lelki betegségek elleni védekezésre. 
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Fejlesztési követelmények: 

 

- A szükségletek és lehetőségek fölismerése. 

- A technikai műveltség alapozását kell elérni, a mindennapokban nélkülözhetetlen 

(otthon, iskola, közlekedés) elemi ismeretek, funkciók, anyagok jellemzői 

közvetítésével, magatartási szokások formálásával. 
- A technikai alkotásvágy, alkotóképesség, a manipulatív képességek, a technikai 

kötődések, érdeklődések, a pályaismeret fejlesztésével. 

- Egyszerű tárgyak, szerkezetek, berendezések létrehozása, tervszerű előkészítés utáni 

kivitelezése. 
- Dokumentumismeret 

 

Készségek fejlesztése: 

 

- A cél és feladat megfogalmazásával, a tevékenységi és munkafázisok 
megtervezésével, valamint a végrehajtás és az eredmény együttes értékelésével 

nagymértékben javítja a tanulók beszéd és kifejezőkészségét. 

- A rendszerszemléletű gondolkodás kialakításával a logikai készség gyarapszik. 

- A műszaki ábrázolás és kommunikáció a tanuló képolvasási, logikai és rajzolási 
készségét fejleszti. 

- A tervezés a számolási készséget, a tervek megvalósítása, a munkadarab elkészítése a 

manuális készséget fejleszti. 

 

Képességek fejlesztése: 

 

- A szükségletek és lehetőségek fölismerése, a tervezés folyamata, a részletes 
tervek elkészítése és a munka elvégzése a tanuló - koncentráló, 

problémamegoldó, alkotó, becslési, döntési, elernző, szintetizáló, rendszerező és 

összpontosító - képességeit fejleszti. 

- Növeli a kreativitást, kézügyességet, pontosságra való igényt. 
- Elősegíti a jó tér1átást, a tájékozódást a térben és a síkon. 

- Az értékelés segít a kritikus önértékelés és mások helyes megítélésének 

képességét kiformálni. 

- Rászoktat az ellenőrzés igénylésére. 
- Munkavégzési és tanulási szokások kialakítása. 
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1. évfolvam 

 

 

Évi óraszám: 37óra 

Technika: 31 óra 

Háztartástan: 6 óra 
 

 

Tananyag   Óraszám: 37 óra 
 

A képlékeny anyag 4 óra  

A fa a természet 
kincse 

4 óra 

A papír 6 óra 

A fonal 4 óra 

Jeles napok, 

népszokások 

4 óra 

Építés térben 4 óra 

Közlekedés 5 óra 

Háztartástan 6 óra 

 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

 

- A 6-7 éves gyermek szintjén, tapasztalati úton megismertetni a közvetlen és 

mesterséges környezetét (a lakás, az iskolai és lakókörnyezet), 

- Technikai érdekességek megfigyelése, 
- Az ember, a technika és természeti környezet kapcsolatának felfedezése konkrét 

példákban, 

- Az élő- és élettelen anyaggal végzett tevékenység élménye, a motoros képességek 

fejlesztése, 
- Kézzel megcsinálható egyszerű tárgyak készítése minta után vagy fejből (gondolati 

modell alapján), 

- Az öröm, az elégedettség szerepe a munkában, 

- A gondolat megjelenítése anyagban, kész tárgyban és szóban, 
- A választott anyag, eljárás helyességének megítélése, 

- A rendeltetésnek, a formának megfelelő egyszerű megoldás kiválasztása, 

mintakövetéssel, 

- Felelősséget vállaló magatartás az alkotói és befogadói munka során,  
- Megfigyelő, ítélő és kommunikációs képességek fejlesztése, 

- A munkavégzéshez szükséges elemi kézügyesség kialakítása, 

- Ízlésítélet, a különbözőségek és azonosságok elfogadása, 

- A gyermekbalesetek okai, megelőzésük, elővigyázatosság. A rend és a tisztaság 
fontossága a munka során, 

- Anyagok, szerkezetek, formák megfigyelése, tapasztalati megismerése. 
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Követelmény: 

 

- Tartsák be az elemi munkaszokásokat (helyes testtartás, rend, balesetvédelem, elővigyázatosság) 

- Személyes igényeit tudja megnevezni, legyenek ötletei. 
- Legyenek képesek egyszerű játékok és használati tárgyak elkészítésére. Tudják alkalmazni a 

gyalogos közlekedés legfontosabb szabályait. 

- Ismerjék a biztonságos tömegközlekedés szabályait. 

- Vigyázzon munkájának rendjére, öltözete tisztaságára. 
 

Tartalom: 
Anyagok megmunkálása, felhasználása: az egyszerű anyagok alakítása kézzel, egyszerű 

eszközökkel. Az anyagok alakítása, mint örömforrás 

 
A képlékeny anyag: 4 óra 

 

- Tulajdonságai érzékszervi tapasztalással 

- Alakítása: gömbölyítés, hengerítés, lapítás 
- Edények készítése mélyítéssel, kivájással, csigavonalas fölépítéssel  

- A nyomás, nyomat, domborulat fogalmának kialakítása. 

 
A fa és a természet kincsei 4 óra 

 
- A természet kincseinek összegyűjtése, tárolása.  

- Termésfigurák készítése. A tevékenység élménye.  

- A fa tulajdonságai érzékszervi tapasztalással. A fához kötődő mesterségek megismerése.  

- A hurkapálcika elemi megmunkálása: darabolás, tördelés, csiszolás, ragasztás.  
- Népi játékok készítése közben népművészeti hagyományaink megismerése. 

 

A papír: 6 óra 

 
- A papír tulajdonságai érzékszervi tapasztalással. 

- Összefüggések felismerése: gyűrés, hajtogatás, tépés, nyírás, gömbölyítés, sodrás.  

- A papír nedvszívó képességének vizsgálata. 

- A papírhajtogatás rajzos jelei. 
- A papír tépése, nyírás, hajtása. A tépés és nyírás közötti különbség megfigyelése.  

- Az olló helyes használata. A biztonság élménye. 

- A papír nyírása, ragasztása, sajtolása.  

 
A fonal: 4 óra 

 

- A fonal tulajdonságai érzékszervi tapasztalással. Ismerkedés ősi mesterségekkel: spárga és 

fonalkészítés.  
- Fonalkészítés sodrással. 

- A fonás menete. 

- A fonott és sodrott zsineg szakítószilárdságának vizsgálata.  

- Csomókötés egy szálon, két szálon. 
- Csokorkötés, a masni alkalmazása a mindennapi életben. 

 

Jeles napok. Népszokások, Egyházi ünnepeink: 4 óra 
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- Kapcsolódó emóciók élmények megfogalmazása.  

- Őszi ünnepkör. 

- Őszi betakarítás: almaszedés, szőlőszüret, kukoricatörés.  
- Népi játékszerek készítése csuhéból. Múltunk értékei.  

- Téli ünnepkör: ajándékcsomagolás. 

- Tavaszi ünnepkör. 

- Ismerkedés a hagyományos tojásfestő eljárásokkal.  
 

Építés térben: 4 óra 

 

- Építőelemek csoportosítása. 
- Építés térben vagy látszati rajz alapján.  

- Körvonal rajzok készítése a megépített modellekről.  

- Lényeges és lényegtelen fogalmának kialakítása.  

 
Közlekedés: 5 óra 

 

- A gyalogos közlekedés szabályai: átkelés jelzőlámpánál, zebrán, parkoló járművek között. 

Szabálykövető magatartás kialakítása. 
- A tömegközlekedési eszközök kultúrált és biztonságos használata. Technikai érdekességek 

- A gyalogos közlekedés veszélyhelyzeteinek tudatosítása. 

- Falusi és városi közlekedés összehasonlítása. 

 
Háztartástan: életvitel: 6 óra 

 

Cél: A tanulók felkészítése az életkornak megfelelő önkiszolgáló tevékenységre. 

Tudatos fogyasztói magatartás kialakítása (reklám, áru, piac) 
- A helyes napirend fontosságának tudatosítása. 

- A munkamegosztás szükségességének felismerése. 
- Takarékosságra való szoktatás 
 

Követelménv: 

 

- Legyenek képesek az életkornak megfelelő önkiszolgáló tevékenység elvégzésére.  
- Alkalmazzák az időjárásnak megfelelő réteges öltözködést. 

- Ismerjék az elemi higiéniai szokásokat, a helyes napirendet, a kultúrált étkezési 

szokásokat, a munkamegosztás szükségességét. 

Tartalom: 

 

- Élet a családban: munkanap, pihenőnap, ünnepnap. 

- Különböző napirendek összeállítása. 

- Munkamegosztás a családban. 
- A házimunkák csoportosítása nehézségi fokok szerint. 

- Az életkornak megfelelő önkiszolgáló tevékenység: öltözködés, higiéniai szokások.  

- Kultúrált étkezési szokások megismerése, alkalmazása. 

- Asztalterítés különböző alkalmakra. 
Feltételek: 

- A vizsgált anyagok és a megmunkáláshoz szükséges eszközök, szerszámok.  
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- Építődoboz, munkalapok, szemléltető képek. 
- Közlekedési eszközök modelljei, terepasztal. 

- Szemléltető képek, eszközök a terítéshez. 

- Enciklopédia, DVD. 
- Hanganyag (közlekedés) 

 

Értékelés: 

Az ellenőrzés, értékelés kiterjed az egész tanítási órára. Az értékelési szempontok az adott óra 
feladatának legfontosabb oktatási-nevelési momentumaira vonatkoznak az 1. osztályban. Amíg 

nem tudnak olvasni a tanulók, az értékelés rajzos formában jelenik meg a gyerek szeme előtt, 

később áttérünk a szöveges értékelésre. 

A szöveges értékelés során az elméleti, gyakorlati ismeretnyújtáson kívül utalunk a tanuló 
érdeklődésére, szorgalmára is. 

Felelősséget vállaló magatartás az alkotói munka során. 

Más véleményének figyelembe vétele. Önellenőrzés fejlesztése. Pozitív énkép megalapozása. 

Technika tantárgyból a tantervi követelményeknek: 

1. kiválóan megfelelt    2. jól megfelelt      3. megfelelt      4. felzárkóztatásra 

szorul,mert: 

Érdeklődése 

- A technikai jellegű tevékenységeket szívesen végzi 
- A technikai jellegű tevékenységek iránt érdeklődését fel kell kelteni. 

Munkavégzés előtt és közben bíztatást igényel. 

- A technikai jellegű tevékenységek iránt érdeklődése egyelőre nehezen 

kelhető fel. Munkavégzés előtt és közben gyakori biztatást és segítséget 
igényel. 

Tájékozottsága 

- Sokrétű, az iskolában használt anyagok és eszközök sajátosságait ismeri. 

- Korának megfelelő, az iskolában használt anyagok és eszközök 
sajátosságait ismeri. 

- Általános, kicsit hiányos, az iskolában használt anyagok és eszközök 

sajátosságainak ismeretében bizonytalan. 

Eszközhasználat 

- A munkafolyamatokban megismert anyagok és eszközök használatában 

rendkívül ügyes. 

- A munkafolyamatokban megismert anyagokat és eszközöket életkorának 

megfelelően használja. 
- A munkafolyamatokban megismert anyagok és eszközök használatában 

bizonytalan. Munka közben sok segítséget igényel. 

A munkavégzésének minősége 

- A technikaórán készülő munkadarab tervezésében kreatív. A 
kivitelezésben igényes és pontos. 

- A technikaórán készülő munkadarab kivitelezésében általában igényes és 

pontos. 

- A technikaórán készülő munkadarabot türelmesen készíti el, de nem 
mindig pontos a kivitelezésben. 

- A technikaórán készülő munkadarab kivitelezésekor időnként felületes, 

kapkodó. Munkája minőségével ilyenkor maga is elégedetlen. 
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2. évfolvam 

Évi óraszám: 37 óra 
 Technika: 32 óra 

Háztartástan: 5 óra 

Tananyag 
Óraszám  

37 óra 

Fejlesztési feladatok: 

 

Szerkezete:  

 

- A munka és technika szükségessége,  
- Dokumentumismeret,  

- Az alkotás folyamata, 

- Munkavégzési és tanulási szokások. 

 
Feladatok: 

 

-  Érdeklődés a mesterséges környezet iránt, arról szóló tapasztalatszerzés. Szabálykövető magatartás, 

-  A saját élményből adódó problémák technikai oldalának felismerése. Technikai érdekességek, 
találmányok, 

-  Az ember, technika és a természeti környezet kapcsolatának felfedezése, 

- A közvetlen környezet birtokbavétele, a tapasztalati megfigyelés, 

- Információgyűjtés ismeretterjesztő forrásokból, 
- Kézzel elkészíthető egyszerű tárgyak minta után vagy fejből. Fantasztikus ötletek. Az öröm az 

elégedettség szerepe a munkában, 

- A gondolat megjelenítése kész tárgyban, 

-  A rendeltetésnek a formának megfelelő egyszerű megoldás kiválasztása és elkészítése 
mintakövetéssel, 

- Szövegértés, rajzolvasás, 

- Az egyszerű alapanyagok alakítása kézzel, egyszerű eszközökkel. Becslés, 

- Az önellenőrzés fejlesztése, a pozitív énkép, 
- Megfigyelő és kommunikációs képesség szerepe,  

- Ízlésítélet különbözőségek és azonosságok, 

- A gyermekbalesetek okai, megelőzésük, elővigyázatosság. A rend és a tisztaság 

fontossága a munka során, 
- Anyagok, szerkezetek, formák megfigyelések tapasztalati megismerése. 

 

A képlékeny anyag 3 óra 

A fa és a természet kincsei 4 óra 

A papír 6 óra 

A fonal 6 óra 

Jeles napok, népszokások 4 óra 

Építés térben 5 óra 

Közlekedés 4 óra 

Háztartástan, életvitel 5 óra 
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Tartalom: 
 
A képlékeny anyag: 3 óra 

 

- Ősi kézműves mesterség, a fazekasság megismerése.  
- A képlékeny anyag tulajdonságai, az agyag halmazállapotának 

megfigyelése.  

- A képlékeny anyagok megmunkálása: gömbölyítés, hengerítés, 

kúposítás. 
Az anyaggal végzett tevékenység élménye.  

- Térbeli kompozíció létrehozása a tanult megmunkálási módok 

felhasználásával.  

 
A fa és a természet kincsei: 4 óra 

 

- A fafeldolgozás folyamata, eszközei, szerszámai. 

- A hurkapálca lényeges tulajdonságai (törhető, vágható, hegyezhető, 
csiszolható). A hurkapálca megmunkálása (vágás, hegyezés, csiszolás, 

festés). 

- A kés balesetmentes használata.  

- A fához kötődő mesterségek megismerése (fafaragó, faesztergályos, 
asztalos, ács). Népi mesterségek, népi hagyományok. 

 

A papír: 6 óra 

 
- A papírgyártás folyamatának megismerése. A nyersanyag, az alapanyag 

és a termék fogalma. A technika fejlődése. 

- Papírfajták megismerése, anyagvizsgálat. 

- Papírhajtogatások (átló, felező, szöglethajtogatás ). 
- Repülő, űrhajó hajtogatása. 

- A papír darabolása nyírással, előrajzolt vonal és körív mentén. 

- A papír hasítása, az olló és a kés helyes használata. 

- A papír ragasztással történő rögzítése. 
 

 

A fonal és a textíliák: 6 óra 

 
- A fonal és a textília tulajdonságai érzékszervi 

tapasztalással. Csomózás, hurkolás, sodrás, fonás 

alkalmazása. 

Követelménv: 
- Tartsák be a helyes magatartási szokásokat a balesetmentes munkavégzés érdekében.  

- Feladattudat fejlesztése. 

- Méretarányok megfigyelése, alkalmazása. Becslés. 

- Játéktárgyak kialakítása, elkészítése egyre nagyobb önállósággal. Szövegértés, rajzolvasás, 
mintakövetés. 

- A készítendő munkadarabhoz megfelelő művelet tervezése, munkaeszköz megválasztása. Fantasztikus 

ötletek szóban és papíron.  

- Veszélytudat kialakítása. 
- Alkalmazzák a tanult közlekedési szabályokat a mindennapi élet során. 

- Szakmák bemutatása. 
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- A gyapjú földolgozása: fonal és nemezkészítés menete. Játékkészítés. 

- Kézi varrás. A végzett tevékenység élménye. 
- Tűbefűzés, egyszerű öltések (elő és szegőöltés) megismerése. Népi 

hímzések. 

- A filc nyírása, ragasztása, varrása. 

 
Jeles napok. Népszokások, Egyházi ünnepeink: 4 óra 

 

- Természetes anyagok gyűjtése, csuhé előkészítése 

feldolgozásra.  
- Tárolóedények készítése, a fülragasztás technikája.  

- Karácsonyfadíszek készítése csuhéból. 

 (sodrás,   fonás) Kapcsolódó emóciók és élmények     megfogalmazása.  

- Farsangi népszokás megismerése. (álarc, jelmez) 
- Nemzeti ünnep- fonal, szalag, zsinór (nemzeti színű fonás)  

- Levélrátétes tojás festése, mintakövetéssel. Húsvétra. 

- Anyák napja - ajándékkészítés (fonal, textil, papír) 

 
Építés térben: 5 óra 

 

- A látszati rajz, a vázlatrajz, a méretrajz fogalma.  

-Körvonalrajzok készítése az építőelemek határoló lapjairól.  
- Közlekedési eszközök építése térben látszati rajzok alapján.  

- A kicsinyítés és nagyítás fogalmának kialakítása. 

- Építés térben egyéni elképzelés alapján (házak, épületek) használati, esztétikai, 

formai értékek.  
- A szerkezeti elemek gondos rögzítésének jelentősége. 

 
Közlekedés: 4 óra 

 - A forgalomirányítás szerepe a biztonságos közlekedésben. 
 - Forgalomirányítás jelzései (jelzőlámpák, jelzőtáblák, gyalogátkelők). 
 - Átkelés az úttesten irányított és irányítás nélküli forgalom esetén. 
 - Közlekedés buszon, villamoson. A biztonság szerepe. 
 - A különleges rendeltetésszerű közlekedési eszközök (mentő, tűzoltó, rendőrautó). 

 

 

 

 

Háztartástan. Életvitel: 5 óra 

 

Cél: 

-  Alapvető viselkedési szokások kialakítása különböző helyzetekben 
(családban, iskolában, idegen helyen). 

- Aktív részvétel a családimunkamegosztásban. 

- A rend, a tisztaság, a takarékosság tudatosítása.  
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Követelménv: 

 

- Legyenek képesek maguk körül rendet tartani.  

- Ismerjék az alapvető ajándékozási szokásokat. Érzelmi viszonyulások 

megfogalmazása.  
- Ismerjék az ízléses csomagolást és ünnepi asztalterítést. Ismerjék a 

szolgáltatóegységek kultúrált igénybevételét. 

- Kommunikációs képességek kialakítása. 
 

 

Tartalom: 

- Önkiszolgálás otthon tudatosítása. 
- Az iskola közelében lévő és az iskolában. 

- Játékok, személyes holmik rendberakása. 

- Egyszerűbb takarítási műveletek. 

- A házimunkák veszélyforrásainak tudatosítása, a megelőzés 
fontossága. Az iskola közelében lévő szolgáltatóegységek 

felkeresése, megismerése (posta, patika, fodrászat). 

- Növények ápolása. Kapcsolódó élmények megfogalmazása. 

- Egyszerű ajándékok készítése, ízléses csomagolása. Fantasztikus 
ötletek, öröm elégedettség szerepe. 
 
 

Feltételek: 
- A vizsgált anyagok és a megmunkálásukhoz szükséges szerszámok, 
eszközök. Építődobozok, munkalapok, szemléltető képek. 
- Közlekedési eszközök modelljei, terepasztal. 
- Enciklopédia , DVD 
 

 

 

Értékelés: 
-Az elméleti és a gyakorlati ismereteket egyaránt értékeljük. 

- Értékelésnél figyelembe kell venni a tanuló magatartását egyéni, páros és 

csoportmunkában is. 

- A segítőkészséget, jó szervezőkészséget külön kiemeljük. 
- Az értékelés mindhárom formájával élünk (önértékelés, egymás munkájának az 

értékelése, tanítói értékelés ). 
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Félévi szöveges értékelés: Technika tantárgyból a tantervi követelményeknek: 

1. kiválóan megfelelt    2. jól megfelelt      3. megfelelt      4.felzárkóztatásra szorul, 

Mert: 

Érdeklődése 

- A technikai jellegű tevékenységeket szívesen végzi 

- A technikai jellegű tevékenységek iránt érdeklődését fel kell kelteni. Munkavégzés előtt és 

közben bíztatást igényel. 

- A technikai jellegű tevékenységek iránt érdeklődése egyelőre nehezen kelhető fel. 

Munkavégzés előtt és közben gyakori biztatást és segítséget igényel. 

 

Tájékozottsága 

- Sokrétű, az iskolában használt anyagok és eszközök sajátosságait ismeri. 

- Korának megfelelő, az iskolában használt anyagok és eszközök sajátosságait ismeri. 

- Általános, kicsit hiányos, az iskolában használt anyagok és eszközök sajátosságainak 

ismeretében bizonytalan. 

 

Eszközhasználat 

- A munkafolyamatokban megismert anyagok és eszközök használatában rendkívül ügyes. 

- A munkafolyamatokban megismert anyagokat és eszközöket életkorának megfelelően 

használja. 

- A munkafolyamatokban megismert anyagok és eszközök használatában bizonytalan. Munka 

közben sok segítséget igényel. 

 

A munkavégzésének minősége 

- A technikaórán készülő munkadarab tervezésében kreatív. A kivitelezésben igényes és 

pontos. 

- A technikaórán készülő munkadarab kivitelezésében általában igényes és pontos. 

- A technikaórán készülő munkadarabot türelmesen készíti el, de nem mindig pontos a 

kivitelezésben. 

- A technikaórán készülő munkadarab kivitelezésekor időnként felületes, kapkodó. Munkája 

minőségével ilyenkor maga is elégedetlen. 

Értékelés a tanév végén: 

A továbbhaladás feltételei címszó alatt megadott szempontok szerint értékelünk:  

- jeles, aki a megadott szempontokat 91% felett teljesíti, 

- jó, aki a megadott szempontokat 76% felett teljesíti, 

- közepes, aki a megadott szempontokat 51% felett teljesíti, 

- elégséges, aki a megadott szempontokat 31% felett teljesíti, 

- elégtelen, aki a minimum szintet nem éri el.  
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3. évfolyam 

Évi óraszám: 37 óra 

Technika: 32 óra 

Háztartástan: 5 óra 

Tananyag                Óraszám: 37 óra 

A képlékeny anyag 

A fa és a természet kincsei 

A papír 

A fonal és a textília 

Jeles napok, népszokások 

Építés a térben 

Közlekedés 

Háztartástan, életvitel 

2 óra 

4 óra 

6 óra 

6 óra 

4 óra 

6 óra 

4 óra 

5 óra 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

 Fejlődjenek a tanulók munkaszokásai, alaposság, pontosság, fegyelmezett munkavégzés. 

 Türelem, körültekintés, kitartás, együttműködési készség, igényesség, találékonyság, kreativitás, 

kézügyesség, rugalmasság fejlesztése. 

 A manuális készségek célirányos fejlesztése. 

 Kiemelten fejlesztjük az érzékelést, észlelést, megfigyelést, gondolkodást. 

 Az egyéni képességek, tulajdonságok szerepének megfogalmazása. 

 A tárgykészítő munka fő fázisainak tudatosítása. Valamint a mintakövetés jelentősége az 

alkotásban. 

 A tervező, kivitelező és befejező munkálatok során a konstruáló és a technikai önkifejező 

képességük fejlesztése. 

 Gazdálkodás az anyaggal, a munkával és az idővel. A vásárlási szokások kialakítása. 

 Az öröm, az elégedettség szerepe a munkában. És az ezekhez kapcsolódó emóciók, élmények 

megfogalmazása. 

 Más véleményének figyelembevétele, valamint az önellenőrzés fejlesztése, a pozitív énkép 

megalapozása. 

 Az érdeklődés felkeltése a közvetlen mesterséges környezet iránt, mint például a lakás, iskola és a 

lakókörnyezet, valamint ezek iránti tapasztalatszerzés. 

 Szabálykövető magatartás kialakítása a közvetlen mesterséges környezet iránt. 

 A technikai érdekességek, természeti „találmányok” megfigyelését kiemelten fejlesztjük. 

 Fontos az ember, a technika és a természeti környezet közti kapcsolatának a megismerése és 

megtapasztalása. 

 Fejlesztjük a tanulók ismeretszerzését, információgyűjtését az alkotómunkához, foglalkozásokhoz 

és a tervezéshez. 

 Figyelem felhívása a gyermekbalesetekre, azok okaira, forrásaira, valamint megelőzésükre. Fontos 

a helyes testtartás. De nem utolsó sorban elővigyázatosság az anyagalakításban. 

 Törekednünk kell a rendre és a tisztaságra. 

 Biztosabb, önállóbb részvétel a gyalogos közlekedésben és a tömegközlekedési eszközök 

használatában. 

 

 

 

 

Követelmény: 
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 Tartsák be a helyes magatartási szokásokat a balesetmentes munkavégzés érdekében. 

 Legyenek képesek a vizsgált anyagok tulajdonságának összehasonlítására. 

 Legyenek képesek egy kitalált tárgy megtervezésére, elkészítésére. 

 Alkalmazzák a tanult közlekedési szabályokat az élet során. 

Tartalom: 

 

A képlékeny anyag: 2 óra 

 A papírmasé elkészítésének folyamata, műveletei. 

 A papír nedvszívó képességének vizsgálata. 

 Modellkészítés papírmaséból. 

A fa és a természet kincsei: 4 óra 

 Természetes anyagok vizsgálata (gyékény, fűzfavessző). 

 Tárgyak készítése hagyományos kézműves technológiával természetes és mesterséges anyagból 

(háncsból, vesszőből, faágakból, kukoricaszárból). 

 A fa útja otthonunkig, a fafeldolgozás 

 A famegmunkálás (darabolás, hegyezés, faragás, reszelés). 

 A famegmunkálás eszközeinek balesetmentes használata. 

 A mai és a régi használati tárgyak funkciója. 

A papír: 6 óra 

 A különböző papírfajták (lágy papír, karton, papírlemez) tulajdonságainak vizsgálata. 

 A papír megmunkálásához szükséges eszközök, szerszámok helyes használata. 

 A papírkészítés folyamata. 

 A papírhajtogatásokkal sík és térbeli kompozíciók létrehozása. 

 A műszaki rajz szabványosított jeleinek megismerése. 

 Rajzolvasás a rajz és a tárgy megfeleltetése. 

 Karton és papírlemez megmunkálása, karcolás, metszés, szerelés. 

 A formálhatóság és a terhelhetőség megfigyelése. 

A fonal és a textília: 6 óra 

 A fonal és a textília tulajdonságainak a vizsgálata, az anyagvizsgálati módszerek tudatos 

alkalmazása. 

 A textilipar fejlődése – technikatörténet. 

 A szövés történeti fejlődése, eszközei, menete. 

 A népművészetben alkalmazott díszek megismerése. 

 Kézi varrás, gombfelvarrás. 

 A díszöltések megtanulása (száröltés, láncöltés, huroköltés, boszorkányöltés). 

 Bábkészítés filcből. 

 Díszítés, díszöltések alkalmazásával. 

Jeles napok, népszokások: 4 óra 

 Őszi betakarítások, szüret 

 Mikulás figurák készítése 

 Betlehemi bábuk készítése gyékényből. 

 Farsang: álarcok készítése 

 Tojásfestés: írott tojáskészítés csepegtetéssel. 

Építés térben: 6 óra 
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 Az építészet történeti fejlődése. 

 Különböző típusú épületek megfigyelése. 

 A házépítés menete. 

 Építés térben látszati rajz és elképzelés alapján. 

 Az alaprajz fogalmának kialakítása. 

 Térbeli építés adott alaprajzra. 

 A lakás belső helyiségei, ezek funkciója. 

 A lakás alaprajzának elkészítése. 

Közlekedés: 4 óra 

 A gyalogos közlekedés szabályainak alkalmazása. 

 Technikatörténet: a kerék feltalálása. 

 A kerékpár szerkezete. 

 A kerékpáros közlekedés. Közúti jelzések. 

 Közlekedésbiztonság. 

 Gyakorlati tevékenység a valós környezetben. 

Háztartástan, életvitel: 5 óra 

Cél: A tanulók felkészítése a leggyakrabban használt háztartási eszközök, gépek biztonságos 

üzemeltetésére és működőképességük megóvására. 

Az életkornak megfelelő önkiszolgáló tevékenység. 

A szülők foglalkozásának bemutatásával a munka iránti szeretet és tisztelet felébresztése a tanulókban. 

A takarékosság fontosságának tudatosítása. 

Munkamegosztásban való aktív részvétel. 

Követelmény: 

 Legyenek képesek a legegyszerűbb házimunkák precíz és balesetmentes elvégzésére. 

 Ismerjék a háztartási gépek üzemeltetését. 

 Ismerjék a gyerekbalesetek forrásait, okait, megelőzésüket. 

 Lakóhelyi szolgáltatások igénybevételét ismerjék. 

 

Tartalom: 

 A gyermekek által elvégezhető háztartási munkák, eljárások (felmosás, mosogatás, törölgetés, 

teafőzés). 

 A házimunkák veszélyforrásainak megismerése, megelőzése. 

 A bevétel, kiadás fogalmának tudatosítása. 

 A helyes idő, anyag és pénzbeosztás. 

 A takarékosság formái. 

 A szolgáltatás szerepe az ember életében. 

 A telefon használata. 

 

 

Feltételek: 
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 A vizsgált anyagok és a megmunkálásukhoz szükséges eszközök, szerszámok. 

 Építőkészlet, munkalapok, szemléltetőeszközök. 

 Közlekedési jelzőtáblák, szemléltetőeszközök, terepasztal. 

 

Értékelés: 

Egyre nagyobb önállósággal végezzék el feladataikat. 

Anyagvizsgálati módszereket, munka megtervezését önállóan oldják meg. 

Az otthoni feladatok adásával a problémamegoldó gondolkodás fejlesztését célozzuk meg. 

Az ellenőrzés, értékelés az értékelési szempontok szerint. 

Értékelés félévkor és a tanév végén: 

A továbbhaladás feltételei címszó alatt megadott szempontok szerint értékelünk:  

- jeles, aki a megadott szempontokat 91% felett teljesíti, 

- jó, aki a megadott szempontokat 76% felett teljesíti, 

- közepes, aki a megadott szempontokat 51% felett teljesíti, 

- elégséges, aki a megadott szempontokat 31% felett teljesíti, 

- elégtelen, aki a minimum szintet nem éri el.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. évfolyam    

(éves óraszám: 37 óra: ebből technika 33, háztartástan 4 óra) 

 

 

 

 

Fejlesztési feladatok:  

 - A természetes és az épített környezettel összhangban lévő technikai gondolkodás és 
szemlélet megalapozása. 

 - Technikai érdekességek, természeti találmányok  megfigyelése. Ismeretterjesztő 

forrásokból ( pl.    képes enciklopédia, internet ) információgyűjtés az alkotómunkához. 

 - A technikához szükséges tanulási és munkaszokások célirányos fejlesztése. 
 - Technikai problémák és szakmák bemutatása.  

 - Önálló munkára, alkotómunkára nevelés megvalósítása. Más véleményének a 

figyelembevétele  

 - Az önellenőrzés fejlesztése, a pozitív énkép megalapozása. 
 - Lényegkiemelés, térérzékelés, az elvont gondolkodás célirányos fejlesztése. 

 - A gyalogos és kerékpáros közlekedési szabályok alkalmazásakor a felelősségérzet 

tudatosítása. 

 - A közlekedési helyezetek elemzése során az ok-okozati összefüggések megláttatása.  
biztonságos közlekedésre nevelés. 
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Tartalom: 
 

Anyagvizsgálat: 1 óra    

   Az anyagok (fa, fém, üveg, műanyag) vizsgálata 

   Az anyagvizsgálati módszerek. 

 

A fém: 2 óra 

  Ismerkedés a fémművességgel. 

  Vékony fémhuzalok vizsgálata. 

  A lágy huzal (alumínium, réz) megmunkálása. 

  A lapos, a kúpos és a harapófogó helyes használata. 

 

A fa és a természet kincsei: 3 óra 

A fa kitermelése, szállítása, környezetgazdálkodás. 
Természetes alapanyagok tulajdonságainak a vizsgálata. 

Népi játékszerek készítése. Népi mesterségek. 

A népművészeti hagyományokat követő díszítés. 

 
A fonal és textília: 5 óra 

Textilfestési eljárások megismerése. 

       A szövés menete. 

Egyszerű szövésminták megismerése. 
Kézi varrás. 

A tanult öltésfajták alkalmazása. 

 

A papír: 2 óra 
Technikatörténet: a papírkészítés ősi módszere. 

A papírmerítés technológiai lépéseinek megismerése. 

 

 

A műszaki raiz elemei: 6 óra 

A műszaki rajz szabványosított jelei (vonalfajták). 
Rajzolvasási, rajzkészítési gyakorlat. 

A műszaki rajz szabványosított jeleinek gyakorlati alkalmazása.  

Dobozkészítés papírbóL 

A nézeti ábrázolás. 

Anyagvizsgálat 1 óra 

A fém 2 óra 

A fa és a természet kincsei 3 óra 

A fonal és a textília 5 óra 

A papír 2 óra 

A műszaki rajz elemei 6 óra 

Jeles napok, népszokások 4 óra 

Épített környezet 6 óra 

Közlekedés 4 óra 

Háztartástan, életvitel 4 óra 
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Mértani testek nézetrajzi elemzése, nézetrajzok készítése. 

Az építőelemek, modellek nézetrajzai. 

 

Közlekedés: 4 óra 

A közlekedés fejlődésének történeti áttekintése. 

A modern közlekedés eszközei. 

Szárazföldi, vízi és légi közlekedés. 
Helyi és távolsági közlekedés. 

A közúti kerékpáros közlekedés szabályai. 

Háztartástan. életvitel: 4 óra 

A tanulók felkészítése az önálló tevékenységre a házimunkában. 
A felelősség és szabálytudat célirányos fejlesztése. 
Az ok-okozati összefüggések megláttatása a házimunkák végzése közben. 
Gazdálkodás az anyaggal, a munkával és az idővel 
A vásárlási szokások kialakítása. 
Esztétikus környezet otthon és az iskolában. 
Ismerkedés az ízléses, az egyéniséget kifejező családi környezet kultúrájával. 
Az évszakhoz, az időjáráshoz alkalmazkodó életviteli szokások alkalmazása. 
A gyermekbalesetek okai, forrásai és megelőzésük. Mentők, tűzoltók, rendőrség hívása. 

Jeles napok. népszokások: 4 óra 
A szalma és tulajdonságai. 

Kézműves hagyományokat ápoló tárgyalakítás, szalmadíszek.  

Egyházi ünnepek. 

Farsangi álarc készítése változatos technikákkal.  
Tojásfestési eljárások megismerése. 

Épített környezet: 6 óra 

A falus és városi élet összehasonlítása. 

Ismerkedés a magyar népi építészettel. 
Egyszerű makett készítése. 

Korszerű építmények modellezése: alagút, felüljáró. 

A szerkezet és a forma kapcsolata. 

Az építmény hatása környezetére, esztétikai szempontok 

 
Követelménv: 

Legyenek képesek az életkornak megfelelő önálló tevékenység elvégzésére.  
Tudják a háztartási gépeket balesetmentesen üzemeltetni. 

Ismerjék az esztétikus környezet kialakításának szempontjait. 

Tartsák be az alapvető munkahelyi szokásokat  

(fegyelem, rend, tisztaság, takarékosság, balesetvédelem). 
Legyenek képesek önálló tárgykészítésre. 

A tervezésnél önállóan alkalmazzák a rajzi kommunikációs képességeket. Alakuljanak ki a 

technika tanulásához, a munkavégzéshez megfelelő szokásaik. Legyenek képesek az elméleti 

ismeretek komplex alkalmazására. 
Tudatosan alkalmazzák a tanult közlekedési szabályokat. 

Legyenek képesek a közlekedési helyzetek elemzésére. 
 

Értékelés: 
Ebben az életkorban az értékelési módszerek közül az önértékelés és egymás munkájának az 
értékelése dominál. 
A terv és a kész munka összevetése, kritikai elemzése kiemelt feladata az értékelésnek. Mások 
munkájának igazságos értékelése mindig fejlesztő jellegű legyen. 



 667 

 

Feltételek: 
Szemléltető képek, kartonok. 
A vizsgált anyagok és megmunkálásukhoz szükséges eszközök, szerszámok. 
Építőkészlet, közlekedési jelzőtáblák, videó filmek, szemléltető táblák. 

 
Az értékelés módja félévkor és a tanév végén: 

A követelmények szakaszban leírtak alapján kerül sor a következő szempontok szerinti tanév végi 

értékelésre: 

- jeles, aki a megadott szempontokat 91% felett teljesíti, 

- jó, aki a megadott szempontokat 76% felett teljesíti, 

- közepes, aki a megadott szempontokat 51% felett teljesíti, 

- elégséges, aki a megadott szempontokat 31% felett teljesíti, 

- elégtelen, aki a minimum szintet nem éri el.
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Technika és életvitel 

2. rész: 5-8. Osztály 
 

 

A műveltségi terület a gyakorlati problémamegoldás folyamatában szintetizálja a tanulók 

ismereteit. Alapvetően a világ tapasztalati megismerésére és gyakorlati tudás szerzésére nyújt 

lehetőséget, egyben hozzájárul a tanulás és a munka megszeretéséhez, a tudás 

megbecsüléséhez.  

 

 

Alapelvek, célok:  

 

- A világ tapasztalati megismerése, gyakorlati tudás. Rendszerszemléletű, rendszerelemző 

és rendszerdiagnosztikai gondolkodásmód kialakítása.  

- A mesterséges technikai környezet és kapcsolatrendszerének megismerése, tájékozódásra 

való felkészülés. 

- Olyan képességek, készségek, beállítódásának kialakítása, melyek segítik a technikai 

környezetben való eligazodást.  

- Környezeti problémák bemutatása, feltárása, felelős, környezettudatos toleráns 

beállítottság kifejlesztése  

- A technikai és életviteli problémák megismerése, tervező, modellező, kivitelező 

tevékenységek végzése. Esztétikai, formai, etikai értékek megismertetése. 

- Alkotás örömének átélése, a munka megbecsülése, pozitív alkotó magatartás kialakítása. 

- Problémamegoldó, kezelő képesség, helyes önértékelés kialakítása. 

- Az elvégzett tevékenységek során szerzett tapasztalatok alapján segíteni a tanulók egyéni 

adottságainak, képességeinek legjobban megfelelő, tudatos iskolaválasztást, életpálya-

tervezést 

- Különböző tantárgyi ismeret egységbe szervezésével az alkotás folyamatában ötvözi az 

elméletet és a gyakorlatot.  

- Felkészítés a mesterséges környezetben való tájékozódásra. 

- A technika, környezet és a munka kapcsolatának fontossága. 

- Dokumentumismeret (tárgyi, kommunikációs, hálózati dokumentumok ismerete). 

- Alkotás folyamatának megismertetése, (célszerűség, gazdaságosság alkalmazása a 

gyakorlatban, igénytervezés, döntés, szervezés, kivitelezés). 

 

 

A műveltségi terület főbb témakörein belül  

 

- Konstruálás, kivitelezés. 

- A közlekedési rendszer megismerése, a fontosabb közlekedési szabályok elsajátítása. A 

helyes közlekedési magatartás kialakítása.  

- Az egészséges életmód ismérveinek megismerése, az öltözködés, a táplálkozás tudatos 

szervezése, a lakás- kultúra. 

- Munkavégzési, tanulási szokások fejlesztése, kialakítása. 

- Környezetgazdálkodás, agrotechnikai rendszerek, ipari rendszerek ismerete. Katasztrófa 

védelem. 

- Pénzgazdálkodás, takarékosság, fogyasztóvédelem, minőség és biztonság fogalmának 

ismerete. 

- Információs rendszerek, kommunikációs rendszerek, automatizált rendszerek,( robotika, 

technikai újdonságok). 
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- Pályaorientáció. 

- Anyag, energia, információ, termelési rendszerek megismertetése. 

- Tervezés, költségvetés, források, haszon, technikai változás, gazdasági, ökológiai és 

szociális hatásainak megismertetése. 

 

 

Értékelés:  

 

A tanulók munkájának értékelése a következő szempontok alapján, a tantárgy sajátosságainak 

és a tanulók életkorának és egyéni adottságainak figyelembevételével történik.  

- a tanult ismeretek alkalmazása 

- a szakkifejezések, dokumentumok használata 

- tervek, modellek, munkadarabok kivitele, esztétikuma 

- műszaki rajzi feladatok szabványossága 

- a munkahely rendje, 

- írásbeli –szóbeli beszámolók. 

 

 

Feltételek: 

 

A technika és életvitel tantárgyhoz szaktantermi oktatásra van szükség.  

Meglévő feltételek:  

- technika terem  

- technika szakos tanár 

-  villanyvarrógépek, kézi mixer 

- konyhaszekrény, gáztűzhely, mosogató 

- konyhai eszközök (evőeszköz, pohár, edénykészletek stb.) 

- 5-8. osztályokban csoportbontás 

- Kézi szerszámok 

- Alapanyagok, szerelőkészletek 
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5. osztály 

 

Tevékenységformák Óraszám 

  

I. Az ember és környezete 

            Eszközhasználat 

            A technikai környezet 

 

3 

II.         A kommunikáció eszközei és       

módjai 

2 

III.       Anyagok és alakításuk 14 

IV. Tervezés, építés 

            Mérés 

            Műszaki ábrázolás 

            Épített 

 

8 

V.        Közlekedési ismeretek 3 

VI.       Háztartástan, életvitel 

            Táplálkozás 

            Háztartás 

            Ruházkodás 

 

5 

 

VII.     Gazdálkodás 2 

Összesen: 37 

  

 

 

 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

- A probléma felismerése az egyéni, a családi és az iskolai környezetben. 

- A probléma megfogalmazása szóban és vázlatrajzban. 

- A kivitelezéshez, készítéshez szükséges tervgondolat megértése, elkészítése saját 

vázlat, tervrajz, minta alapján. 

- Az alkotás örömének átélése a tevékenységben. 

- Felelős alkotói magatartás, az önellenőrzés fejlesztése. 

- Az erősségek és hiányok megfogalmazása. 

- Emberi szükségletek és igények, anyagok és szerkezetek, formák megfigyelése, 

vizsgálata, tapasztalati megismerése. 

- A tapasztalatok általánosítható következtetései a képességekre, érdeklődésre 

vonatkozóan.  

- Jártasság az anyag átalakításban és a legegyszerűbb eszközök használatában. 

- Technikatörténeti érdekességek megismerése. 

 

 

 Óraszám 

Heti 1 

Évi 37 
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Tartalom:  

 

I.    Az ember és környezete (környezet kultúra) 

- Természetes és mesterséges környezet vizsgálata, jellemzőinek megismerése, 

tapasztalatszerzés a mesterséges környezetről. 

- Az ember környezet átalakító tevékenysége. A mesterséges környezettel kapcsolatos 

helyes viselkedés. 

- Egyszerű rendszerfogalom helyes használata. 

 

II.   A kommunikáció eszközei és módjai (információs kultúra) 

- Korszerű információs és kommunikációs rendszerek.  

- Érdekességek az információ, technika történetéről. 

- Dokumentumok, lexikonok, szótárak, műszaki szakkönyvek, zsebkönyvek, összefoglalók 

használata.  

- Segédletek alkalmazásának indoklása és kapcsolódása az egyéni tervekhez. 

 

III. Anyagok és átalakításuk (munkakultúra) 

- Az anyagok csoportosítása.  

- Az anyagok érzékelhető tulajdonságai, az egyszerű anyagi tulajdonságok megismerése.  

- Az anyagok formálhatósága, alakíthatósága, felhasználása, és kézi szerszámok kezelése. 

- Konkrét tárgy vagy technikai rendszer vizsgálata rendeltetés, célszerűség, szerkezet, 

tulajdonság és forma szempontjából. 

- Önálló munkaszervezés, időbeosztás, önellenőrzés fejlesztése. 

 

IV. Tervezés, építés 

- A rendeltetésnek, a formának, a készítési eljárásnak és az anyagnak nagyjából megfelelő 

terv kiválasztása, az ötlet elmondása néhány mondatban. 

- Egyszerű tervek, vázlatrajzok készítése.  

- Mérés mm pontossággal.  

- A méretmegadás elemei, becslés, mérés, méretjelölés.  

- A műszaki rajz jelképei, rajzjelek.  

- A terv funkcionális és formai megfelelésének valamint az eljárás célszerűségének és 

gazdaságosságának megállapítása egyszerű tárgyak esetében. 

 

V.  Közlekedési ismeretek (közlekedés kultúra) 

- A kerékpár történeti áttekintése. Gyalogos-és kerékpáros közlekedés szabályai.  

- Tömegközlekedés és szabályai 

- Utazással kapcsolatos helyes magatartásformák elsajátítása. 

VI.  Háztartástan, életvitel (háztartás kultúra) 

- Az egészséges táplálkozás 
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- Az egészséges táplálkozási szokások bemutatása 

- A korszerű konyha. Edények és konyhaeszközök. A konyha tisztasága. 

- Rend, tisztaság, elővigyázatosság. Egyszerű háztartási eszközök, szerszámok használata. 

- A magyar konya jellegzetességei 

- Textíliák és szerepük 

- A textilnyersanyagok csoportosítása.  

- Érdekességek a ruházkodás és a divat történetéből.  

 

VII. Gazdálkodás 

- Az árak ismerete és összehasonlítása, tudatos vásárlási szokások. 

- A zsebpénz beosztása 

- Célszerű gazdálkodás az anyaggal, energiával, munkával és idővel, valamint anyagi 

javakkal. 

 

 

Értékelés:  

 

A tanulók munkájának értékelése a következő szempontok alapján, a tantárgy sajátosságainak 

és a tanulók életkorának és egyéni adottságainak figyelembevételével történik.  

- a tanult ismeretek alkalmazása 

- a szakkifejezések, dokumentumok használata 

- tervek, modellek, munkadarabok kivitele, esztétikuma 

- műszaki rajzi feladatok szabványossága 

- a munkahely rendje, 

- írásbeli –szóbeli beszámolók. 

 

Az értékelés módja tanév végén: 

A  leírtak alapján kerül sor a következő szempontok szerinti tanév végi értékelésre: 

- jeles, aki a megadott szempontokat 91% felett teljesíti, 

- jó, aki a megadott szempontokat 76% felett teljesíti, 

- közepes, aki a megadott szempontokat 51% felett teljesíti, 

- elégséges, aki a megadott szempontokat 31% felett teljesíti, 

-     elégtelen, aki a minimum szintet nem éri el. 
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6. osztály 

 

 

 

 

Tevékenységformák Óraszám 

  

I. Ember és környezete 

            Természetes és mesterséges 

környezet 

            Az energia 

 

3 

II.        Kommunikációs rendszerek 6 

III.      Anyagok és alakításuk 12 

IV.      Tervezés, építés 8 

V.       Közlekedési ismeretek 3 

VI.      Háztartástan és életvitel 5 

Összesen:  37 

 

 

 

 

 Óraszám 

Heti 1 

Évi 37 

 

 

 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

- A probléma felismerése az egyéni, a családi és az iskolai környezetben. 

- A probléma megfogalmazása szóban és vázlatrajzban. 

- A kivitelezéshez, készítéshez szükséges tervgondolat megértése, elkészítése saját 

vázlat, tervrajz, minta alapján. 

- A társadalmi és természeti környezet összefüggésének megismerése, gyakorlati 

példákhoz kapcsolódó tevékenységek. 

- Az alkotás örömének átélése a tevékenységben. 

- Felelős alkotói magatartás, az önellenőrzés fejlesztése. 

- Az erősségek és hiányok megfogalmazása. 

- Emberi szükségletek és igények, anyagok és szerkezetek, formák megfigyelése, 

vizsgálata, tapasztalati megismerése. 

- A tapasztalatok általánosítható következtetései a képességekre, érdeklődésre 

vonatkozóan.  

- Jártasság az anyag átalakításban és a legegyszerűbb eszközök használatában. 

- Pályaorientáció, az egyéni vonzódás és a képességek figyelembe vételével. 

- Technikatörténeti érdekességek megismerése. 
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Tartalom: 

I.    Az ember és környezete (környezetkultúra) 

- A természetes rendszerek és folyamataik, a természet törvényei. 

- A természet energiáinak felhasználása. 

- Energiahordozók.  

- A földkéreg anyagainak felhasználása a legkisebb környezeti kárral. 

 

II.   Kommunikációs rendszerek (információs kultúra) 

- Az információtárolás és –továbbítás eszközeinek megismerése, gyakorlati működtetésük 

- Elektromos áram. Alapáramkörök. Az elektromos áram veszélyei. 

- Logikai áramkörök. 

- Technika történeti érdekességek megismerése. 

 

III. Anyagok és átalakításuk (munkakultúra) 

- Elemi anyagvizsgálatok, anyagmegmunkálások. 

- Az épületek jellemzői.  

- Települések, falvak, városok. 

- Munkadarabok, modellek készítése.  

- A gép, mint technikai rendszer.  

- Helyes testtartás munkavégzés közben. 

 

IV. Tervezés, építés 

- A terv bemutatása, indoklása szóban, írásban. 

- Tervezés és vázlatrajz készítése.  

- A mérés pontossága, méretarányok.  

- Rajzok, vetületi ábrák értelmezése. Műszaki rajzi szabványok. 

- Vetületi ábrázolás. Tárgyak felismerése vetületek alapján.  

 

 

V.  Közlekedési ismeretek (közlekedés kultúra) 

- A közlekedés kialakulása. 

- A közlekedés és járművek fajtái. 

- A közlekedés szervezése. 

- A balesetet megelőző magatartás gyakoroltatása. 
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VI. Háztartástan és életvitel (háztartás kultúra) 

- A lakás és környezete. 

- A lakás, lakószobák funkciója. 

- A lakás takarítása, vízellátása. 

- A környezet rendszeres tisztántartása. 

- Egyszerű konyhatechnikai eszközök, egyszerűbb gépek használata 

- Az esztétikus terítés szabályainak gyakorlása 

- Ételkészítési gyakorlatok, tápanyagaink 

- Hagyományos és korszerű textilkészítési eljárások.  

- Textíliák javítása, ápolása. 

 

Értékelés:  

 

A tanulók munkájának értékelése a következő szempontok alapján, a tantárgy sajátosságainak 

és a tanulók életkorának és egyéni adottságainak figyelembevételével történik.  

- a tanult ismeretek alkalmazása 

- a szakkifejezések, dokumentumok használata 

- tervek, modellek, munkadarabok kivitele, esztétikuma 

- műszaki rajzi feladatok szabványossága 

- a munkahely rendje, 

- írásbeli –szóbeli beszámolók. 

 

Az értékelés módja tanév végén: 

A  leírtak alapján kerül sor a következő szempontok szerinti tanév végi értékelésre: 

- jeles, aki a megadott szempontokat 91% felett teljesíti, 

- jó, aki a megadott szempontokat 76% felett teljesíti, 

- közepes, aki a megadott szempontokat 51% felett teljesíti, 

-     elégséges, aki a megadott szempontokat 31% felett teljesíti, 

-     elégtelen, aki a minimum szintet nem éri el. 
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7. osztály 

 

 

 

 

Tevékenységformák Óraszám 

  

I.      Kommunikációs rendszerek 4 

II.    Anyag és energia 10 

III.   Tervezés, építés 8 

IV.   Közlekedési ismeretek 4 

V.    Háztartástan és életvitel 9 

VI.   Háztartási munkák 2 

Összesen: 37 

 

 

 

 

 Óraszám 

Heti 1 

Évi 37 

 

 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

- A mesterséges környezet rendszerezése, jellemzőinek megismerése, vizsgálata, elemzése. 

- Az emberiség történetében az alapvető technikai problémák és a megoldások, 

találmányok kapcsolatának megértése, ismerete. 

- A környezetalakítás, az állapotváltoztatás törvényszerűségei, a tevékenység, alkotás 

öröme, szépsége és felelőssége. 

- Az érdeklődésből származó információk és az egyéni tapasztalatok összekapcsolása. 

- A technikai környezet megfigyelése alapján a probléma meghatározása. A szükséglet és a 

lehetőség közötti különbség meghatározása. 

- A probléma felismerése, megoldásának megjelenítése szóban, írásban, műszaki ábrában, 

térbeli vagy működő modellben. Rajzolvasás. 

- A rendeltetésnek, a formának, valamint a készítési eljárásnak a választott anyagnak és a 

szerkezetnek megfelelő megoldás elkészítése a tervek alapján. Az algoritmus betartása. 

- A választott formák, anyagok, technológiák, szerkezetek jellemzése. 

- Az alkotói, befogadói (fogyasztói) és környezettudatos magatartás ismerete. 

- Az alapfokú munkavégzéshez szükséges kézügyesség, eszközhasználati jártasság, 

formaérzék kialakítása. 

- Gazdasági szemlélet: A ráfordítás, eredmény, haszon, takarékosság, hatékonyság, a 

tudatos vásárlás szempontjának ismerete. 

- Szervezett munka, valamint a kézi szerszámok ügyes kezelése.  
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Tartalom:  

I.    Kommunikációs rendszerek (információs kultúra) 

- Információ átadás folyamata 

- Technikatörténeti ismeretek 

II.   Anyag és energia 

- A fémek nyersanyagai (acél, alumínium) 

- A korrózió elleni védelem néhány lehetséges módja 

- Építőipari anyagok 

- Energiahordozó ásványok. Megújuló és nem megújuló energia készletek. 

- A géprendszerek szerkezetének és a részrendszerek funkciójának megismerése.  

- Az ember és a gép kapcsolata.  

III. Tervezés, építés 

- Az egyszerűbb mechanizmusok ábrázolása, menet ábrázolás, műszaki dokumentáció, 

szabvány. 

- Gépegységek modellezése 

- Egyszerű mechanizmusok tervezése, szerelése 

IV. Közlekedési ismeretek (közlekedés kultúra) 

- Vasúti és autóbusz – menetrendek használata 

- Gyakorlatok a kerékpározás szabályainak alkalmazására – közlekedési játék. 

V.   Háztartástan, életvitel (háztartáskultúra) 

- Háztartási és élelmiszeripari technológiák (tartósítás). 

- Az egészséges táplálkozás szabályai. 

- Konyhai berendezések, kisgépek használata, kezelése.  

- Kézi varrás –  különféle öltésfajták. Ruhaneműk állagmegóvása. 

VI.  Háztartási munkák 

- Vendéglátás. Szervezett munka, tudatos döntés, szerkezetváltás. 

Értékelés:  

A tanulók munkájának értékelése a következő szempontok alapján, a tantárgy sajátosságainak 

és a tanulók életkorának és egyéni adottságainak figyelembevételével történik.  

- a tanult ismeretek alkalmazása 

- a szakkifejezések, dokumentumok használata 

- tervek, modellek, munkadarabok kivitele, esztétikuma 

- műszaki rajzi feladatok szabványossága 

- a munkahely rendje, 

- írásbeli –szóbeli beszámolók. 

Az értékelés módja tanév végén: 

A  leírtak alapján kerül sor a következő szempontok szerinti tanév végi értékelésre: 

- jeles, aki a megadott szempontokat 91% felett teljesíti, 

- jó, aki a megadott szempontokat 76% felett teljesíti, 

- közepes, aki a megadott szempontokat 51% felett teljesíti, 

-    elégséges, aki a megadott szempontokat 31% felett teljesíti, 

-    elégtelen, aki a minimum szintet nem éri el. 
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8. osztály 

 

Tevékenységformák 
Óraszám 

  

I.       Kommunikációs rendszerek 3 

II.     Anyag és energia 14 

III.    Tervezés, építés 10 

IV.    Közlekedési ismeretek 3 

V.     Háztartástan, életvitel 7 

Összesen: 37 

 

 Óraszám 

Heti 1 

Évi 37 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

- A mesterséges környezet rendszerezése, jellemzőinek megismerése, vizsgálata, elemzése. 

A közvetlen mesterséges környezet felelős, tudatos, célszerű alakítása, a személyes 

szerep kipróbálása, gyakorlása. 

- Az emberiség történetében az alapvető technikai problémák és a megoldások, 

találmányok kapcsolatának megértése, ismerete. 

- A környezetalakítás, az állapotváltoztatás törvényszerűségei, a tevékenység, alkotás 

öröme, szépsége és felelőssége. 

- Az érdeklődésből származó információk és az egyéni tapasztalatok összekapcsolása.  

- A technikai környezet megfigyelése alapján a probléma meghatározása. A szükséglet és a 

lehetőség közötti különbség meghatározása. 

- A probléma felismerése, megoldásának megjelenítése szóban, írásban, műszaki ábrában, 

térbeli vagy működő modellben. Rajzolvasás. 

- A rendeltetésnek, a formának, valamint a készítési eljárásnak a választott anyagnak és a 

szerkezetnek megfelelő megoldás elkészítése a tervek alapján. Az algoritmus betartása. 

- A választott formák, anyagok, technológiák, szerkezetek jellemzése. 

- Az alkotói, befogadói (fogyasztói) és környezettudatos magatartás ismerete. 

- Az alapfokú munkavégzéshez szükséges kézügyesség, eszközhasználati jártasság, 

formaérzék kialakítása. 

- Gazdasági szemlélet: A ráfordítás, eredmény, haszon, takarékosság, hatékonyság, a 

tudatos vásárlás szempontjának ismerete. 

- A szervezett munka, a kézi szerszámok ügyes kezelése. A tanult ismeretek beépítése az 

egyéni pályaválasztási döntésbe. 

 

 

Tartalom:  

I.    Kommunikációs rendszerek (információs kultúra) 

- Az információs rendszerek, információ továbbítása. 

- Adatbázis. Világméretű információs hálózatok – műholdas sugárzás, számítógép, internet, 

mobiltelefon. 
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II.   Anyag és energia 

- Villamos energia – rendszerek. – A lakás elektromos hálózata.  

- Villamos berendezések a lakásban.  

- Balesetvédelem, érintésvédelem. 

- Környezetkímélő energiaforrások, napenergia. 

- Szerelési gyakorlatok.  

III. Tervezés, építés 

- A kőolaj, földgáz szállítása, tárolása. Útja a fogyasztóig. 

- Gázkészülékek és helyes használatuk. 

- Lakások fűtési rendszere. 

- Lakóterületek víz és csatornahálózata.  

 

IV. Közlekedési ismeretek (közlekedés kultúra) 

- A közúthálózat, autópályák építése 

- Környezetkímélő közlekedési eszközök 

- Modern vasutak, légi közlekedés  

- A közúti közlekedés szabályai. 

 

V.   Háztartástan, életvitel (háztartáskultúra) 

- Konyhatechnikai eljárások 

- Gazdálkodás, anyagtakarékosság a háztartásban 

- Háztartási gépek energiatakarékos használata 

- Háztartásszervezés, gazdasági szemlélet. Tervszerű időbeosztás 

 

Értékelés:  

 

A tanulók munkájának értékelése a következő szempontok alapján, a tantárgy sajátosságainak 

és a tanulók életkorának és egyéni adottságainak figyelembevételével történik.  

- a tanult ismeretek alkalmazása 

- a szakkifejezések, dokumentumok használata 

- tervek, modellek, munkadarabok kivitele, esztétikuma 

- műszaki rajzi feladatok szabványossága 

- a munkahely rendje, 

- írásbeli –szóbeli beszámolók. 

 

Az értékelés módja tanév végén: 

A  leírtak alapján kerül sor a következő szempontok szerinti tanév végi értékelésre: 

- jeles, aki a megadott szempontokat 91% felett teljesíti, 

- jó, aki a megadott szempontokat 76% felett teljesíti, 

- közepes, aki a megadott szempontokat 51% felett teljesíti, 

-    elégséges, aki a megadott szempontokat 31% felett teljesíti, 

-    elégtelen, aki a minimum szintet nem éri el. 

 

 

 


