
5. ÉVFOLYAM KÍNÁLATA NAT 2020

Kedves Kollégák!

Megjelent a rendelhető tankönyvek listája. A rendelhető 5. és 6. évfolyamos tankönyvek meg
felelnek a NAT 2020 kerettantervi előírásainak. Ez azt jelenti, hogy a 2021 szeptemberében 
megjelenő – tankönyvlistára kerülő – felső tagozatos technikatankönyvek minden olyan téma
kört tartalmaznak, amelyet a 2020 szeptemberétől érvényes kerettantervek előírnak.
Az 5–7. évfolyamon a Technika és tervezés tantárgy modul felépítésű. Olyan választható modu
lokat kínál, amelyek alapján az iskola a helyi program fő tartalmait ki tudja alakítani. Ez biztosítja 
a tananyag csökkentését, és azt, hogy jobban alkalmazkodjon a helyi igényekhez, lehetőségek
hez, sajátosságokhoz, jobban támogassa a pályaválasztást, biztosítsa az esélyegyenlőséget.
Tankönyvkatalóguson szereplő magyar technikatankönyvkínálat ezen a linken érhető el.

OH-TET05TA: 

A modulok egymással egyenértékűek, ugyanazt a fejlesztést célozzák másmás tartalommal. A helyi tan
terv készítésénél az iskola választ tanulói számára modult. Ha a helyi lehetőségek lehetővé teszik, az iskola 
számára akár mind a négy modul kiválasztható. Egy adott osztályhoz/csoporthoz a szaktanár választja ki 
a helyi tantervből a tanítandó modult 5. osztály elején, és azt viszi végig egészen a 8. évfolyamig. Egy ta
nulónak a négy modul közül csak az egyikkel kell megismerkednie, tehát számára a 250 oldalból csupán a 
megfelelő modul tananyaga hordoz szükséges információt. 

> A modul: Épített környezet – tárgyalkotás technológiái: középpontjában az embert körülvevő mes-
terséges környezet, az épített tér áll.

> B modul: Háztartás-ökonómia – életvitel technológiái: az önellátásról, a másokról való gondosko-
dásról szól. Középpontjában a család áll.

> C modul: Kertészeti technológiák: az iskolakerti munkára épül. Fókuszában az egészséges élelmisze-
rek termesztése áll. Bemutatja, hogy a naponta fogyasztott élelmiszerek, honnan és hogyan kerül-
nek az asztalra.

> D modul: Modellezés – tárgyalkotás technológiái: a műhelymunkára épül. Középpontjában a kör-
nyezet anyagainak megismerése és felhasználása áll.

A kiadvány ezen a linken érhető el. 

Technika és tervezés 5. 
tankönyv

OH-TET05TA

 NAT 2020

https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvanyok?SearchForm%5BschoolType%5D=2194&SearchForm%5BschoolYear%5D=&SearchForm%5BschoolSubject%5D=2355&SearchForm%5Bauthor%5D=&SearchForm%5BproductId%5D=&SearchForm%5Btitle%5D=&SearchForm%5Bnat%5D=&yt0=
https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/OH-TET05TA
https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/OH-BIO910TA_I
https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/OH-TET05TA


 

Az online és a jelenléti oktatáshoz a folyamatosan bővülő www.nkp.hu portálon keresztül kap
hatnak a kollégák segítséget. Az új OH-TET05TA, OH-TET06TA/A és OH-TET06TA/B, OH-TET06TA/C 
és OH-TET06TA/D technika és tervezés tankönyveknek a www.nkp.hu portálon való feldolgozása 
2021 szeptemberétől várható.           

Ügyfélszolgálat: tankonyv@oh.gov.hu 

6. ÉVFOLYAM KÍNÁLATA NAT 2020

Technika és tervezés 6. 
tankönyv

OH-TET06TA/A

 NAT 2020

Technika és tervezés 6. 
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Technika és tervezés 6. 
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OH-TET06TA/C

 NAT 2020

OH-TET06TA/A: 

> A modul: Épített környezet – tárgyalkotás technológiái.

OH-TET06TA/B: 

> B modul: Háztartásökonómia – életvitel technológiái.

OH-TET06TA/C: 

> C modul: Kertészeti technológiák.

OH-TET06TA/D: 

> D modul: Modellezés – tárgyalkotás technológiái.

A kiadványok ezen a linken érhetők el.

Technika és tervezés 6. 
tankönyv

OH-TET06TA/D

 NAT 2020

Az előző évfolyamon megismert modulok külön kiadványként jelennek meg, tehát külön rendelhetők. 

https://www.nkp.hu/
https://www.nkp.hu/
https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/OH-BIO910TA_I
https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/OH-TET06TA_A
https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/OH-BIO910TB_I
https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/OH-TET06TA_B
https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/OH-BIO910TA_I
https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/OH-TET06TA_C
https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/OH-BIO910TB_I
https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/OH-TET06TA_D
https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvanyok?SearchForm%5BschoolType%5D=2194&SearchForm%5BschoolYear%5D=2210&SearchForm%5BschoolSubject%5D=2355&SearchForm%5Bauthor%5D=&SearchForm%5BproductId%5D=&SearchForm%5Btitle%5D=&SearchForm%5Bnat%5D=&yt0=

