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I. BEVEZETÉS – A TANKÖNYVEK KONCEPCIÓJÁNAK BEMUTATÁSA
Az enyhe értelmi fogyatékos tanulóknak készült tankönyvek és a hozzájuk tartozó
munkafüzetek készítésénél a köznevelési dokumentumok szolgáltak alapul. A NAT, az
Irányelvek a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásához, a Kerettanterv az enyhe értelmi
fogyatékos tanulók számára 5–8. cél- és feladatrendszerét tartottuk szem előtt a tankönyvek
írásának folyamatában. Az 5. és 6. évfolyam természettudományos ismeretei megalapozzák
és elősegítik a 7. és 8. évfolyam fizika, kémia, biológia és földrajz tantárgyak
tananyagtartalmainak elsajátítását.
A tanulási motivációra enyhe értelmi fogyatékos tanulóknál többnyire a felső tagozat
évfolyamain is lehet építeni, így ezt a gyógypedagógiai szemléletet követve igyekeztünk a
diákok számára motiváló ismeretátadásra, ismeretszerzésre. A színes tankönyv és munkafüzet
sok figyelemfelkeltő képet és ábrát tartalmaz, szövege jól tagolt, a leckéket lezáró összegzések
rövidek, tömörek, így fejleszthető a tanulók verbális, manipulációs és vizuális készsége is. Az
érdekességek az érdeklődés felkeltésére, új érdeklődési körök kialakítására, esetleges további
kutatómunkára ösztönözhetnek, ami által lehetőség nyílik a tanulók gondolkodásbeli
különbségeinek figyelembevételére.
A tananyag mélysége, elsajátításának időtartama és módja az egyéni sajátosságokhoz
igazodik. A megismerési módszerek, a szemléletes képi gondolkodás, a tanulási szokások
kialakítása során fokozatosan előtérbe kerül az önálló tanulási tevékenység. Az önálló
ismeretszerzés, a tanultak alkalmazása, az önellenőrzés az önértékelésben és a reális énkép
kialakulásában fontos szerepet játszik.
A természettudományosan megalapozott ismereteket tartalmazó tankönyvek és
munkafüzetek tartalma képviseli a tanulási terület habilitációs és rehabilitációs célú
feladatait:
 A kíváncsiság és az érdeklődés felkeltése.


Kérdésfeltevés, kérdések megfogalmazásának tanítása.



A kommunikációs képességek és készségek fejlesztése, a tantárgyspecifikus fogalmak
használata.



A saját testkép, testséma kialakítása, majd pedig a térérzet alakítása, megerősítése, a
viszonyszavak pontos használata.



A rész-egész viszony a valóságban, a térképi ábrázolásban. A valóság és a térkép
összefüggéseinek felismerése.



Biztos tájékozódás megteremtése a közvetlen térben. Tájékozódás biztonsága a
síkban, a jelek, a szimbólumok világában.



Tájékozódási feladatok, téri viszonyok felismerése, megértése; valamely tárgy,
objektum tényleges és viszonylagos helye, helyzete.
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Az idő múlásának érzékelése, felfogása, az idő és tér változásának észlelése,
értelmezése. Az idő észlelésének fejlesztése. Időrend, periódus a természetben, a
folyamatokban.



A gondolkodási funkciók, műveletek fejlesztése. Analizáló, szintetizáló képesség
fejlesztése. Ok-okozati összefüggések, problémák felismerése, megoldások keresése.
A rövid és a hosszú távú figyelem és emlékezet fejlesztése.




A tanulási technikák (megfigyelés, vizsgálódás, lejegyzés, feladatmegoldás, értelmezés,
irányított ismeretszerzés) kialakítása, megerősítése.



Tanulási technikák megerősítése: térképek, információhordozók használata, önálló
ismeretszerzés egyszerű szövegből, a tankönyv, a feladatlap, a munkalap használata.
Kísérletek, saját tapasztalatok, a természettudományos ismeretek és a hétköznapi élet
tapasztalatai közti összefüggések felismerése, erősítése.



Tanulási eredménynek tekinthető, ha az enyhe értelmi fogyatékos tanuló:
 megkülönböztet anyagokat és halmazállapotokat a hétköznapi élet példáinak
segítségével



megállapítja, majd összehasonlítja az élőlények érzékelhető jegyeit
megfigyeli a természet egyes ciklusait, összegyűjti az ezzel kapcsolatos tapasztalatait
és ismereteit




irányítással, egyszerű példákkal felfedezi az állandóságot és a változást
jól tájékozódik a közvetlen környezetében, a szűkebb lakóterében, lakóhelyén





jól tájékozódik a földrajzi térben és időben
jól tájékozódik a földrajzi-környezeti kérdésekben, folyamatokban
tájékozott a hazai földrajzi-környezeti folyamatokban



ismeri a hétköznapi életben felhasználható földrajzi-környezeti tudás elemeit




tájékozott a regionális és globális földrajzi-környezeti kérdésekben
jól tájékozódik a térben térkép, illetve digitális alkalmazások segítségével



felismeri a használati tárgyak anyagait, az anyagfogalmat biztosan használja



ismeri saját szervezete működését, felépítését – megfigyelések, vizsgálódások, konkrét
tapasztalatok segítségével



ismeretekkel rendelkezik a gyakoribb betegségekről, azok megelőzéséről, a környezet
és az egészség közötti kapcsolat felismeréséről, az emberi szervezetet veszélyeztető
anyagok hatásairól



jól használja a háztartás, a környezet ismert és használt egyszerű gépeit, a fizikai
ismereteit alkalmazza a működtetés során



felismeri a kémiai ismeretekhez kapcsolódó környezeti problémákat



ismeri a háztartási szerek használatával, tárolásával kapcsolatos elővigyázatossági
szabályokat



segítséggel alkalmazza földrajzi tudását a mindennapi életben a környezettudatos
döntések meghozatalában, felelősséget érez döntései következményeiért
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Pedagógiai-módszertani elméleti háttér
A két évfolyam tananyagának elsajátítása során a gyógypedagógusnak szem előtt kell tartania
a tanulók személyiségfejlődését elősegítő oktatási célokat, az oktatási folyamat egymást
követő lépésit: ismeretszerzés, alkalmazás, rendszerezés, rögzítés, ellenőrzés, értékelés; a
didaktikai feladatokat: tudományosság, motiválás, aktivizálás, elérhetőség, fokozatosság,
rendszeresség, szemléletesség, tartósság, differenciálás, visszacsatolás, megerősítés. A
kerettanterv
által meghatározott
fejlesztési célok mellett
a
harmonikus
személyiségfejlődéshez és tudásbővítéshez vegyük figyelembe az alábbi képességek,
készségek fejlesztési lehetőségeit:




problémamegoldó gondolkodás
szövegértés
analitikus gondolkodás









következtetés
szintézisalkotás
kreativitás
megfigyelés
figyelem
emlékezet
rendszerezés





olvasás
szövegértés
kommunikáció





figyelem
emlékezet
osztályozás





kreatív gondolkodás
beszédértés-kommunikáció
íráskészség



képzelet

A gyógypedagógus pedagógiai módszerek eszköztárát használja nevelő-oktató munkája
során: előadás, magyarázat, elbeszélés, tanulói kiselőadás, megbeszélés, kérdezés, vita,
szemléltetés, kooperatív módszerek, projektmódszer, játék, házi feladat. A kooperatív oktatási
módszer elemei jól alkalmazhatók a kiscsoportos tanulási tevékenységhez. A hatodik
évfolyamon megjelenő projektmódszer már nagyobb szabadságot és önállóságot ad a
tervékenységben résztvevőknek. A játékok, szerepjátékok során lehetőséget kell biztosítani a
tapasztalati tanulásra, az ismeretek tevékenységként való gyakorlására. Az oktatásszervezési
módok (frontális munka, egyéni munka, páros munka, tanulópár, csoportmunka) közül azt
válasszuk, ami illeszkedik a csoportprofilhoz (osztálylétszám, egyéni képességek), a
tananyaghoz, és természetesen saját pedagógusi attitűdünkhöz. A didaktikai értékelés mellett
ne feledjük a folyamatos visszacsatolást, ami mindenképp legyen pozitív, bátorító!
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II. A TANKÖNYVEK, A TANKÖNYVI LECKÉK SZERKEZETÉNEK BEMUTATÁSA
Tartalmi egységek – témakörök és ezek összefüggésének rövid bemutatása
Mindkét évfolyam tankönyve öt fejezetből áll, mely a világ anyagairól, bolygórendszerünkről,
az időjárásról, a térképek használatáról, környezetünk védelméről, az élőlények rendszeréről,
Magyarország tájairól, növényeiről, gombáiról, állatairól, az ember testfelépítéséről,
egészségéről tartalmaz ismereteket.
A Természetismeret 5. tankönyv és munkafüzet, valamint a Természetismeret 6. tankönyv és
munkafüzet fejezetei és azok leckéi:
Természetismeret 5. tankönyv
fejezet- és leckecímek
Az anyagok világa

Természetismeret 5. munkafüzet
fejezet- és leckecímek
Az anyagok világa

 Anyagok, tárgyak a környezetünkben
 Az anyagok alakítása, változtatása
 Testek mérhető tulajdonságai
 Szilárd, folyékony és gázhalmazállapot
 A víz fagyása és olvadása
 A víz párolgása, forrása és lecsapódása
 Víz a természetben
 Az ember és a víz
 Környezettudatos magatartás
 Szelektív hulladékgyűjtés
 Jelek, jelzések a környezetünkben
 Égés, tűzvédelem
 Összefoglalás
A sokszínű időjárás

 Anyagok, tárgyak a környezetünkben
 Az anyagok alakítása, változtatása
 Testek mérhető tulajdonságai
 Szilárd, folyékony és gázhalmazállapot
 A víz fagyása és olvadása
 A víz párolgása, forrása és lecsapódása
 Víz a természetben
 Az ember és a víz
 Környezettudatos magatartás
 Szelektív hulladékgyűjtés
 Jelek, jelzések a környezetünkben
 Égés, tűzvédelem
 Összefoglalás
A sokszínű időjárás









A hőmérséklet és a légnyomás
A szél és a csapadék
A víz körforgása
A meteorológusok munkája
A napszakok és az évszakok váltakozása
Az
időmérők
rövid
története
(olvasmány)
Összefoglalás








A hőmérséklet és a légnyomás
A szél és a csapadék
A víz körforgása
A meteorológusok munkája
A napszakok és az évszakok váltakozása
Összefoglalás

6

N T- 98755 Te rm é s z e ti s m ere t 5. - N T- 98756 Te rm é s z e ti s m ere t 6. – Ta n á ri k é z i kö n yv

Környezetünk ábrázolása
Barangolás hazai tájakon
 Tájékozódás a környezetben
 A földgömb és a térkép
 Világtájak
 Felszínformák
 A Kárpát-medence
 Barangolás a szomszédos országokban
 Hazánk nagy tájai I.
 Hazánk nagy tájai II. Megyéink
 Hazánk vizei
 Összefoglalás
Az élő természet


















Az élőlények rendszere
A növények életfeltételei.
Szobanövények
Színpompás virágok
A gyümölcsösben
A veteményeskertben
Újra a veteményesben
Szántóföldi kultúrnövények. A búza
A kukorica és gabonatársai
Gombák
A kutya
A házi macska és a házi egér
Ízeltlábúak a környezetünkben
A baromfiudvar lakói
A házi sertés és a szarvasmarha
A ló
„Lóra magyar, lóra” (olvasmány)
Összefoglalás

Környezetünk ábrázolása
Barangolás hazai tájakon










Tájékozódás a környezetben
A földgömb és a térkép
Világtájak
Felszínformák
A Kárpát-medence
Hazánk nagy tájai I.
Hazánk nagy tájai II. Megyéink
Hazánk vizei
Összefoglalás

Az élő természet

















Az élőlények rendszere
A növények életfeltételei.
Szobanövények
Színpompás virágok
A gyümölcsösben
A veteményeskertben
Újra a veteményesben
Szántóföldi kultúrnövények. A búza
A kukorica és gabonatársai
Gombák
A kutya
A házi macska és a házi egér
Ízeltlábúak a környezetünkben
A baromfiudvar lakói
A házi sertés és a szarvasmarha
A ló
Összefoglalás
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Az ember megismerése











Az ember egyedfejlődése
Testalkat és mozgás
Táplálkozás
A vitaminok szerepe életünkben
A tisztaság fél egészség!
Orvosok, oltások és egy kis történelem
Fűben, fában orvosság (olvasmány)
Veszélyhelyzetek a környezetünkben
Belső én
Összefoglalás

Az ember megismerése










Az ember egyedfejlődése
Testalkat és mozgás
Táplálkozás
A vitaminok szerepe életünkben
A tisztaság fél egészség!
Orvosok, oltások és egy kis történelem
Veszélyhelyzetek a környezetünkben
Belső én
Összefoglalás

Énkép
Tanulmányi kirándulás
Tanulmányi kirándulás
Természetismeret 6. tankönyv
fejezet- és leckecímek
Bolygóközi kalandozások
 Bolygórendszerünk
 Földünk és égi kísérője, a Hold
 Tájékozódás a földgömbön
 Éghajlati övezetesség
 Környezet és időjárás (olvasmány)
 Összefoglalás
Az anyagok világa









Keverékek
Oldatok
Kölcsönhatások I.
Kölcsönhatások II.
Kölcsönhatások III.
Energia
Hangok és fények
Összefoglalás

Természetismeret 6. munkafüzet
fejezet- és leckecímek
Bolygóközi kalandozások






Bolygórendszerünk
Földünk és égi kísérője, a Hold
Tájékozódás a földgömbön
Éghajlati övezetesség
Összefoglalás

Az anyagok világa









Keverékek
Oldatok
Kölcsönhatások I.
Kölcsönhatások II.
Kölcsönhatások III.
Energia
Hangok és fények
Összefoglalás
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Hazai életközösségek

Hazai életközösségek

 Az erdők életközössége
 Az erdők növényvilága
 Gombák az erdőben
 Az erdők állatvilága I.
 Az erdők állatvilága II.
 A mezők életközössége
 A mezők növényvilága
 A mezők állatvilága
 A vizek, vízpartok életközössége
 A vizek, vízpartok növényvilága
 A vizek, vízpartok állatvilága I.
 A vizek, vízpartok állatvilága II.
 Nemzeti parkok Magyarországon
 Összefoglalás
Ismerd meg önmagad!

Ismerd meg önmagad!

 Az ember fejlődési szakaszai
 Amit a táplálkozásról tudni kell
 A mozgás öröme
 Személyi higiénia
 Betegségek megelőzése, orvosi ellátás
 Viselkedési szabályok és szokások
 Összefoglalás
Volt, van, lesz

 Az ember fejlődési szakaszai
 Amit a táplálkozásról tudni kell
 A mozgás öröme
 Személyi higiénia
 Betegségek megelőzése, orvosi ellátás
 Viselkedési szabályok és szokások
 Összefoglalás
Volt, van, lesz











A szaporodás és a fejlődés
A mozgás
A táplálkozás
A légzés
Süssünk ki valamit!
Szétválogatjuk és újrahasznosítjuk
A Föld sebeinek gyógyítása
A mészkőbányászat és a cementgyártás
(projektfeladat)
Összefoglalás
























Az erdők életközössége
Az erdők növényvilága
Az erdők állatvilága I.
Az erdők állatvilága II.
A mezők életközössége
A mezők növényvilága
A mezők állatvilága
A vizek, vízpartok életközössége
A vizek, vízpartok növényvilága
A vizek, vízpartok állatvilága I.
A vizek, vízpartok állatvilága II.
Összefoglalás

A szaporodás és a fejlődés
A mozgás
A táplálkozás
A légzés
Süssünk ki valamit!
Szétválogatjuk és újrahasznosítjuk
A Föld sebeinek gyógyítása
A mészkőbányászat és a cementgyártás
Összefoglalás

Bolygóközi kalandozások
Az anyagok világa
Hazai életközösségek
Ismerd meg önmagad!
Volt, van, lesz
Tanulmányi kirándulás

9

N T- 98755 Te rm é s z e ti s m ere t 5. - N T- 98756 Te rm é s z e ti s m ere t 6. – Ta n á ri k é z i kö n yv

Témakörök bemutatása és módszertani ajánlásai
Az ötödik osztályba lépő tanulók egy új tantárgy keretében bővítik ismereteiket a közvetlen
környezetükről, világunk élő és élettelen alkotóiról. Az alsó tagozatban a környezetismeret,
valamint az életvitel, technika és gyakorlat tantárgyak során már szereztek ismereteket ezeken
a területeken. Az eddigi tudásukra építve folytatjuk a természetismeret tantárgyon belül az
ismeretek bővítését. A természetismeret tantárgy tanításakor elengedhetetlen a megfelelő
szemléltetés. Fontos, hogy a tananyag feldolgozásához a tanuló minél több érzékszervét
aktívan használja. Javasoljuk, hogy – ahol rendelkezésre áll – a természetismereti vagy
technika szaktanteremben dolgozzák fel a tanórák tananyagát.
1. Az ötödik évfolyam tankönyvének első fejezete az Anyagok világa. A fejezetben a
környezetünkben lévő anyagok tulajdonságait vizsgáljuk meg. A tanulók megismerkednek a
későbbi fizika-kémia tantárgy alapfogalmaival. Anyagok, tárgyak a környezetünkben lecke
kapcsán tegyünk különbséget az anyag-test-tárgy fogalmak között szemléltetéssel,
csoportosítással. Térjünk ki a környezetünkben megtalálható élő és élettelen anyagokra.
Csoportosítsuk a természetes és mesterséges anyagokat is. Külön kitérve a műanyagokra.
Fontos, hogy a tananyag-elsajátításnak része legyen a cselekedtetés is. Jó lehetőség kínálkozik
a csoportmunkában való foglalkoztatásra.
Az anyagok alakítása, változtatása tananyagban a különböző anyagok
megmunkálásával ismerkedünk meg kézi eszközök használata során. Itt lehetőség van
technika és tervezés, illetve szabadidős tevékenység bevonására. Nagyon fontos a
balesetvédelmi felkészítés, figyelmeztessük tanulóinkat, hogy olyan eszközöket használjanak,
melyeket biztonsággal tudnak kezelni. Egyénre szabott, differenciált részfeladatokat
adhatunk. A munkafüzetben a tutaj és a papírhajó elkészítésének lépéseit is
megismertethetjük a tanulókkal.
A testek mérhető tulajdonságai tananyagban a testek leggyakrabban mért
tulajdonságaival, a hosszúsággal, a tömeggel és az űrtartalommal foglalkozunk. Ebben a
leckében lehetőség szerint végezzünk méréseket egyszerű mérőeszközök használatával,
gyakoroltassuk a becslést! Gyakoroljuk a tanult mértékegységeket! A feladatokat páros
munkában is végeztethetjük.
A Szilárd, folyékony és gázhalmazállapot tananyagban igyekezzünk minél többféle
anyaggal megismertetni a tanulót. Amit tudnak, vegyenek kézbe, nyomkodják meg, próbálják
meg darabolni – így ismertetve meg az eltérő halmazállapotú anyagok eltérő tulajdonságait.
A szilárd anyagoknál tapintással megállapíthatjuk, hogy az anyag sima, érdes, puha, kemény,
hajlékony, esetleg könnyen törhető. A folyékony anyagoknál vizsgálhatjuk a sűrűséget (sűrű,
híg), szagukat, színüket. A gázhalmazállapotúaknál elsősorban a levegővel való ismerkedésre
van lehetőség. Felfújhatunk lufit, labdát, kerékpárgumit.
Négy lecke foglalkozik a víz tulajdonságaival, felhasználásával. A tanulók tapasztalati
úton ismerkedjenek meg a víz jellemzőivel. A korábbi ismereteikre alapozva rögzítsük a víz

10

N T- 98755 Te rm é s z e ti s m ere t 5. - N T- 98756 Te rm é s z e ti s m ere t 6. – Ta n á ri k é z i kö n yv

legfontosabb tulajdonságait, kísérletekkel szemléltessük halmazállapot-változásait.
Hőmérővel mérjük meg a víz fagyás-olvadás-forrás pontját. A forró víz és a gőz kiemelten
balesetveszélyes, ezért tanári kísérletként szemléltessük. A halmazállapot-változásokra a
természetben is keressünk példákat, nézhetünk videófilmeket is (például: úszó jéghegyek,
gejzír, kiszáradó folyók). Rögzítsük, hogy a víz az élet feltétele. Kiemelten fontos, hogy ismerjék
bolygónk természetes vízkészletének veszélyeztetettségét, a víz észszerűtlen felhasználásának
következményeit, a csökkenő ivóvíz veszélyeit. Térjünk ki a vízszennyezés problémájára.
Tarthatunk iskolaszinten tematikus napot a Víz világnapja kapcsán. Készítsünk tablókat,
gyermekrajzokat. Ha lehetőségünk van, látogassunk meg szennyvíztisztító telepet, víztornyot
vagy interaktív kiállítást. Ha tehetjük, hívjunk meg tanóránkra vízügyi vagy természetvédelmi
szakembert. A természetben előforduló vizeket tanulmányi kirándulás alkalmával is
megfigyelhetjük.
A Környezettudatos magatartás leckében a tanulók soroljanak fel önállóan példákat a
környezetszennyezésre, illetve adjanak tanácsokat környezetünk védelme érdekében.
Irányított beszélgetéssel hívjuk fel a tanulók figyelmét a levegő, a talaj, a vizek szennyezés ére,
környezetünk védelmére, tisztaságára, az energiafelhasználás csökkentésére. Külön
foglalkozzunk az élelmiszerek csomagolásával (bolti csomagolás, uzsonnásdoboz). Hívjuk fel a
figyelmet, hogy kerülni kell az egyszerhasználatos csomagolóanyagok használa tát.
A Szelektív hulladékgyűjtés leckében hangsúlyt kap a hulladék és a szemét közti
különbség megfogalmazása. Csoportosítsuk a szelektíven gyűjthető hulladékokat, veszélyes
hulladékokat, zöld hulladékot, háztartási lomot, interaktív feladatban – képekkel,
szókártyákkal. Neveljük a tanulókat a mindennapi életben a szelektív kukák használatára.
Helyezzünk ki az osztályban, iskolában szelektív gyűjtőedényeket! Ismertessük meg a
tanulókat a komposztálás folyamatával, fontosságával. Lehetőség szerint az iskolá ban is
állítsunk fel komposztálótartályt.
A Jelek, jelzések a környezetünkben tananyag feldolgozásakor tekintsük meg azokat a
jeleket közösen, amelyek az iskolában megtalálhatóak. Például: a tűz- és robbanásveszély jelei,
menekülési útvonal jelzései, veszélyes anyagok jelzései. Beszéljük át a legfontosabb
közlekedési táblák, útburkolati jelek jelentéseit. Tanulmányi séták során hívjuk fel a figyelmet
a jelek által közvetített szabályok betartására. A tanulók gyűjthetnek otthon is háztartási
vegyszerekről, mosó-, tisztítószerekről, textilcímkékről jeleket. Ezekről készíthetnek rajzot,
tablót.
Az égés, tűzvédelem leckében csoportosíthatjuk az éghető, nem éghető anyagokat. Az
égés feltételeit tanári kísérlettel szemléltessük. Hívjuk fel a figyelmet a felforrós odó tárgyak,
égő gyufa veszélyére. A gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagok tárolása is fokozott
figyelmet követel, használatuk veszélyforrás. Gyűjtsünk különböző tüzek oltására alkalmas
anyagokat. Hívjuk fel a figyelmet a tűz veszélyeire, égési sérülésekre; a keletkező füst és hő is
halálos lehet. Próbáljuk el a tűzriadó esetén követendő magatartást. Szituációs játékban
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gyakoroljuk a tűzoltókkal való párbeszédet. Lehetőség szerint hívjunk meg tűzoltót az iskolába
vagy látogassuk meg a tűzoltóságot.
A fejezetet összefoglalás zárja, melyben rendszerezzük a tanult ismereteket. Ehhez
változatos feladatokkal a munkafüzet is segítséget nyújt. A feladatok csoportmunkában és
egyénileg is megoldhatók.
2. A tankönyv második fejezete A sokszínű időjárás. Ennek a résznek a tananyagában sok az
alsó tagozatban is használt fogalom, ezért érdemes az ismeretek felelevenítésével kezdeni a
leckék feldolgozását.
A tankönyv részletesen kitér az időjárás elemeire, jól használható képekkel is
illusztrálva a tananyagot. Javasoljuk időjárásnapló vezetését a tananyagrész feldolgozása alatt,
melynek kitöltésére érdemes a tanulókat egyénileg foglalkoztatni vagy kiscsoportba
beosztani. Ezeket a feljegyzéseket rögzíthetjük egy a tanteremben lévő tablón, de a tanulók a
füzetükbe tett táblázatba is írhatják. Mérjenek naponta többször hőmérsékletet,
csapadékmennyiséget, figyeljék meg a szél erősségét, ha van légnyomásmérő, közösen
olvassák le a mutatott értéket. Készíthetünk közösen szélforgót! Beszéljünk, nézzünk videót a
nap, a szél erejéről, energiájuk felhasználásáról, az időjárási viharok veszélyeiről, a túl kevés,
túl sok csapadék káros hatásairól. A különböző csapadékokat tabló készítésével is lehet
szemléltetni. Gyűjtsenek könyvtárban vagy interneten szólásokat, közmondásokat, népi
megfigyeléseket az időjárással kapcsolatban. Ezeket egyéni vagy csoportos feladatként is
elvégeztethetjük tanulóinkkal.
A víz körforgását terepasztalon is érdemes bemutatni. Megfigyeltethetjük a
homokdombokon lefolyó vizet, mely összegyűlik a mélyedésekben, ahonnan elpárologhat.
Kialakíthatunk folyómedret, tavacskát, esetleg kis barlangot, amiben a felszín alatti vizeket is
szemléltethetjük. A tanteremben lévő cserepes virágok vizes tálkájával, vagy kiterített száradó
ruhával is megfigyeltethetjük a víz párolgását. A folyamatot látványosan gyorsíthatjuk, ha egy
nedves papírzsebkendőt hajszárítóval melegítünk. Hívjuk fel a figyelmet a teremben lévő
megfelelő páradús levegő fontosságára. A felhők változatosságát az iskola udvarán is
megfigyelhetjük. Érdemes ezt egy-egy tanóra közötti szünetben megtennünk. Beszélhetünk
arról, hogy a Földön a csapadék eloszlása nem egyenletes, ez időjárási és gazdasági
nehézségeket is okoz a különböző helyen élő emberek életében.
A meteorológusok munkája leckében gyűjtethetünk újságból, internetről időjárásjelentést. Beszéljük át, mit hangsúlyoznak a meteorológusok a lakosságnak készített
előrejelzésekben. Gyűjtsünk példát arra, milyen foglalkozásoknál, szabadidős
tevékenységeknél, sportoknál fontos a meteorológusok munkája. Nézzük meg az időjárás
elemeit figyelő/mérő legfontosabb eszközöket, képen vagy tanulmányi kirándulás alkalmával
egy meteorológiai mérőponton. Ismerkedjünk meg azokkal az egyszerű jelekkel, amikkel
könnyebb megérteni a grafikus előrejelzéseket. Ehhez használhatunk mobiltelefonos
applikációt is. Gyűjtsünk rokon értelmű szavakat az időjárással kapcsolatban.
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A napszakok és az évszakok váltakozása tananyag kapcsán a hagyományos óra
leolvasását is gyakoroljuk. A tanulók többsége a mutatók állásából nem tudja leolvasni a
pontos időt, csak a digitális karaktereket ismerik, ezért fontos az ismétlése. Gyakoroltassuk a
naptár használatát. A terembe kitett falinaptárba feljegyezhetjük a legfontosabb iskolai
eseményeket, a tanulók születésnapját, névnapját, ünnepeinket. A nappalok és éjszakák
váltakozását egyszerű kísérletekkel szemléltethetjük. Például zseblámpával megvilágított
földgömbbel. A Föld Nap körüli keringését eljátszatjuk a gyerekekkel.
A témakör végén érdekességekkel ismertethetjük meg a tanulókat Az időmérők rövid
története című olvasmányból. Képekkel szemléltettük az óraszerkezeteket. Feladatként a
tanulók további képeket gyűjthetnek a témában könyvekből, internetről, esetleg saját fotót
készíthetnek a lakóhelyükön található egyéb órákról. Közösen megtekinthetik az iskolában a
tanórák végét jelző csengőt működtető órát is. Akár napórát is készíthetnek az iskolaudvaron.
Az összefoglalásban megtaláljuk a legfontosabb kulcsszavakat, fogalmakat,
rendszerezzük az ismereteket. Az ismétlést ábrák is segítik. A munkafüzetben készségfejlesztő
játékos feladatok is segítik az ismeretek elmélyítését.
3. A harmadik fejezet Környezetünk ábrázolása. Barangolás hazai tájakon, melyben a tanulók
a közvetlen környezetükről, Magyarországról és a Kárpát-medencéről szerezhetnek
ismereteket. A Tájékozódás a környezetben című leckében a településtípusokkal
ismerkedhetnek meg a tanulók. A könyvben látható képeken túl érdemes további képeket
gyűjteni a témában. Keressünk lakóhelyünkön nevezetességeket. Csoportmunkával
tablókészítés is adható feladatnak. Szituációs játékban gyakoroljuk az útbaigazítást,
tájékozódást nevezetes pontokhoz kötve. Értelmezhetjük információs táblák jeleit. Egyszerű
tárgyak alaprajzát készítsük el négyzetrácsos lapon. A lecke anyagát a napközis tevékenység
alatt is lehet gyakorolni. Játszhatunk kitalálós játékokat, például: „Milyen tárgynak lehet az
alaprajza?” vagy „Találd ki, minek lehet az árnyéka!”
A földgömb és a térkép leckéhez használjunk szemléltetésként földgömböt,
Magyarország domborzati falitérképét és tanulói földrajzatlaszt! Ismerkedjünk meg a térkép
jelmagyarázatával, a térkép színjelöléseivel, keressünk magassági számokat, településeket!
Adjunk minél több gyakorlati feladatot, figyelembe véve a tanulók eltérő képességeit.
A világtájak tananyag feldolgozásához mutassuk meg a tanulóknak az iránytűt,
nevezzük meg a fő- és mellékvilágtájakat. Az irányokat játékos tájékozódási gyakorlatokkal is
rögzíthetjük, „lépegetős” feladatokkal. Ezt tehetjük az iskola udvarán, sakktáblán vagy
négyzetrácsos lapon is.
A Felszínformák ismertetésére célszerű homokasztalt használni. A gyerekek maguk
kialakíthatják a különböző felszínformákat. A térképen nézzük meg a jellemző színeket!
Keressünk jellemző vidékeket Magyarország domborzati térképén! Lehetőség szerint tegyünk
virtuális kirándulást fotók, videók nézésével a témában. Érdekességként vigyünk a tanórára
turistatérképeket,
képződményeket.
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A Kárpát-medence tananyag feldolgozásakor szemléltessük képekkel a változatos
élőhelyek jellemző növény- és állatvilágát, a mezőgazdaságban termesztett növényeket,
tenyésztett állatokat! Fontos ásványkincsek lelőhelyeit is megkereshetjük a térképen.
Nevezzük meg a szomszédos országokat, népcsoportokat! Fontos tudatosítani, hogy a magyar
nemzethez sok ember tartozik határainkon túl is. Nézhetünk képeket, videókat jellegzetes
magyar népviseletekről, elevenítsünk fel népszokásokat, hagyományokat! A Barangolás a
szomszédos országokban olvasmányban érdekességeket, hasznos információkat találunk
képekkel ábrázolva. További számos utalást tehetünk a magyar történelem eseményeire.
A Hazánk nagy tájai leckéket ajánlott több tanórán feldolgozni. Ismerjük meg
nagytájaink elhelyezkedését, természeti kincseit, gazdasági jelentőségét. Gyűjtsenek
tanulóink hungarikumokat! Készítsünk tablókat természeti, gazdasági, kulturális értékeink
bemutatásával. Nézzünk Magyarország szépségeit bemutató videókat! Keressük meg a
térképen megyénket, lakóhelyünket! Beszélgessünk nemzeti értékeinkről, hagyományainkról!
A Hazánk vizei leckében megnevezzük Magyarország legnagyobb álló- és folyóvizeit.
Ezeket keressük meg Magyarország térképén! Adhatunk a tanulóknak gyűjtőmunkát:
keressenek képeket folyókról, tavakról, olyan vízpartokról, ahol már nyaraltak, vagy ahova
szívesen látogatnának. Gyűjtsük össze, hogy vizeink milyen élményeket tudnak nyújtani, de
hívjuk fel a figyelmet a természetes vizek veszélyeire is!
A fejezetet összefoglalás zárja, mely elsősorban ábrákat, térképvázlatokat tartalmaz,
ezek a tananyag rendszerezését segítik.
4. A negyedik fejezet Az élő természet, amelyben a tanulók először az élőlények rendszerével
ismerkednek meg, az élőlények törzsfájának ábrája segítségével. Az itt található képek azokat
az élőlényeket ábrázolják, amelyek részei a tananyagnak. Az állatokhoz kapcsolódóan a
tanulók készülhetnek tanulói kiselőadással kedvenc állatukról. Szemléltetés hez saját rajzaikat,
képeket, plüssjátékaikat is bemutathatják. Az anyagok világa című fejezetben az élő és
élettelen már ismert fogalmak a tanulók számára, így visszacsatolás történik az ott elsajátított
ismeretekre, csakúgy, mint A sokszínű időjárás című fejezetben megismert időjárási
elemeknél, amik megjelennek a növények életfeltételeinél. Az életfeltételek megismerése
után sor kerül növények ültetésére és gondozására, ami segít kialakítani a gondoskodás
attitűdjét, önállóságra nevel és sikerélményt szerezhet. A növények országában virágokkal
(tulipán,
jácint,
nárcisz,
árvácska),
gyümölcsökkel
(alma,
szilva,
szőlő),
veteményekkel:(paradicsom, paprika, sárgarépa, petrezselyem, fokhagyma, vöröshagyma),
kultúrnövényekkel (búza, kukorica, rizs, árpa, zab, rozs) foglalkozunk. A virágok bemutatását
feltétlenül szemléltetéssel kezdjük: ha van, az iskola udvarát vegyünk szemügyre, de
ellátogathatunk egy közeli kertészetbe vagy kertbe, arborétumba is. A növények életfeltételeit
megismertető bemutatók és magyarázat során a kísérletekhez, gondozáshoz biztosítsuk az
eszközöket. A gondoskodó magatartást pozitívan értékeljük! A gyümölcsöket szintén
szemléltessük! A tanórára minden tanulónak jusson belőlük, hogy saját tapasztalatszerzéssel
mélyíthessék el a növényekhez kapcsolódó fogalmakat! Ha a csoport alkalmas rá,
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dolgozhatunk csoportmunkában is. Az alma-csoport, szilva-csoport, szőlő-csoport mélyebb
ismereteket szerezhet és mutathatja be azokat társainak. A gyümölcsöskertről az osztály vagy
a csoportok készítsenek tablót! A saját rajzokból, ábrákból, fogalomkártyákból készült
munkákat helyezzük el a tanteremben, így biztosított a megerősítés, emelett erősödik a
kooperativitás, és sor kerül a kreativitás fejlesztésére is. Élményszerző kirándulás lehet egy
piacon vagy gyümölcsöskertben tett látogatás. A gyümölcsökből a gyermekek fogyasszanak is.
Nyersen, saláta vagy turmix formájában. A vetemények ismeretanyagánál hasonlóan járjunk
el, mint a gyümölcsöknél. A vetemények bemutatása közben mélyítsük el a veteményekhez
tartozó fogalmakat. A veteményeskert növényeit bontsuk részekre, a tanulók figyeljék meg a
fogyasztható részeiket. A tanórákon való megbeszélés során minden veteményhez
kapcsolódjanak belőlük készült ételek: levesek, főzelékek, lekvárok, desszertek. Ezeknél a
részeknél is alkalmazhatunk csoportmunkát, a növények vizsgálatát páros munkában is
végezhetik a tanulók. Kés használata előtt mindenképp tartsunk balesetvédelmi oktatást,
hívjuk fel a figyelmet az ezzel kapcsolatos veszélyekre. Itt is sikeres lehet egy pia con tett
kirándulás, és a vetemények kóstolása. Piacos játékot is játszhatunk, természetesen
életkornak megfelelően. A veteményeket mutassa be az eladó, mondja el, mely részét mire
lehet felhasználni. Lássa el táplálkozási tanácsokkal a vásárlókat! A tablókészítés itt is ajánlott.
A gyümölcsök-vetemények megismerése után – a tanulók kommunikációs és vitakészségét
szem előtt tartva – vitakört is levezethetünk. A csoport két részre bontásával: a
„gyümölcskedvelők” és a „zöldségkedvelők” érvelhetnek a választott növények mellett. A
kultúrnövények szemléltetése elsősorban a szemtermések bemutatását teszi lehetővé.
Természetesen, ha lehetőség van rá, és egy szántóföld mellett van az iskola, mindenképp
tegyünk tanulmányi kirándulást. Szintén ajánlott egy malom meglátogatása, hiszen így az
egész élelmiszeripari folyamatot nyomon tudjuk követni. Ha se szántóföld, se malom nincs a
környéken, akkor egy közeli pékségbe szervezzünk olyan programot, ahol bemutatják a
gabonafelhasználás lépéseit. Gabonából készült ételek megismeréséhez vonjuk be a
családokat is a nevelő-oktató munkába. A tanulók hozzanak otthonról különféle
kultúrnövényekből készült recepteket. Ha erre módunk van, a délutáni időben közös sütés,
vagy a pattogatott kukorica elkészítése is megvalósítható. Ha tablót készítünk, a diákok
készítsenek rajzokat a kirándulásokról (szántóföld, malom, pékség), és válasszanak ki néhány
receptet is! A növényekkel kapcsolatban kiemelt feladat, hogy a gyermekek megtanulják, hogy
melyik milyen szerepet (esztétikai, táplálkozási) tölt be az emberek életében. A növények
megismerése és az ételek készítése előtt tájékozódjuk a tanulók esetleges allergiáiról (étel,
pollen)! A gombák témakörben a gombafogyasztás szabályai (ehető-mérgező) a
leghangsúlyosabb tudnivaló. A bemutatásra szánt gombákat csak megbízható ellenőrzött
helyről szerezzük be! A tanulók páros vagy akár egyéni munkában is megfigyelhetik a gomba
felépítését. Az órára vigyünk be gomkákból szóló könyveket! A házban és a ház körül élő
állatok valószínűleg a tanulók kedvenc leckéi lesznek, hiszen kutyája, macskája sokuknak lehet,
éppen ezért a felelős állattartás fontosságára igyekeztünk fókuszálni. Az „állattartó” diákok
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beszámolhatnak kis kedvenceikkel kapcsolatos gondozási feladataikról. A kutya, a házi macska
és az házi egér bemutatása kapcsán szerencsés helyzetben vagyunk, ha iskolánkban
megtalálható az állatok kitömött mása vagy csontvázuk. Előfordulhat, hogy a csoportban akad
olyan tanuló, akinek ellenérzései támadnak ezeknek a szemléltető eszközöknek a kapcsán. A
tananyag megismeréséhez igyekezzünk őket beszélgetéssel, támogatással bevonni az órába.
Amennyiben teljes az ellenállás, biztosítsunk számukra képeket, képes albumokat. A ház körül
élő állatokhoz javasolt filmek nemcsak további ismeretszerzést jelentenek, hanem
beszélgetést is kezdeményeznek. Mindenki számára biztosítsunk lehetőséget, hogy
beszélhessen a látott élményekről. Az ízeltlábúakkal, különösen a pókokkal kapcsolatban sok
embernek félelmei vannak. Ha tanulóink között van olyan, aki fél, azt vegyük komolyan.
Társainak magyarázzuk meg, hogy a félelem valós érzés, és ezzel kapcsolatban legyenek
megértőek, empatikusak. A szemléltetésre preparált ízeltlábúak javasoltak, de sikeres lehet
dokumentumfilmek vagy azok részleteinek bemutatása. A méh csípése allergiás tüneteket
okozhat. Ha a félelem, az allergia felmerül a tananyag kapcsán, ajánlatos beszélgetni a
felmerült kérdésekről, problémákról, és azokra megoldási lehetőségeket javasolni. A
haszonállatok: baromfi, sertés, szarvasmarha, ló megismerése közben világítsunk rá a
növények és állatok közti kapcsolatra, az emberek életében fontos felhasználási területekre:
táplálkozás, bőrből, tollból készült tárgyak. A haszonállatok tanteremben való szemléltetése a
baromfiak csontvázával és a preparátumaikkal valósítható meg. Ha módunkban áll, tervezzünk
kiránulást gazdaságba, állatkertbe vagy egy lovardába. A haszonállatok témaköréből készült
tablók színesíthetik az osztálytermet. A fejezethez kapcsolódó „Lóra magyar, lóra” című
olvasmány célja a hazafias nevelés, a nemzeti öntudat erősítése, a „lovas” magyar nemzet
rövid történelmének áttekintésével. A leckékben található érdekességek felkutatásához
használjunk infokommunikációs eszközöket, szótárakat, növény- és állathatározót. A fejezet
végén található öszefoglalás rendszerezi az élő természet ismeretanyagát: a tanult
élőlényeket, a élőlények közti kapcsolatokat, szerepüket az emberek életében; megjeleníti a
hozzájuk tartozó kulcsfogalmakat.
5. Az ember megismerése a tankönyv ötödik, egyben záró fejezete. Az első lecke az ember
egyedfejlődésével alapszinten foglalkozik. Bemutatja az életkori sajátosságokat és azok
meghatározó tevékenységeit. A leckéhez tartozó képek segítik a szakaszok megismerését,
felismerését, a tanuló saját és családja életkori szakaszba való besorolását. Az életkori
szakaszok rendszerezéséhez készítsünk (nyomtassunk) fotóalbumot, melyben minden
korosztályról több kép található. Készítsünk fogalomkártyákat a szakaszok legfontosabb
sajátosságairól. A tanulók a képeket csoportosítsák, párosítsák a fogalmakkal, vagy rendezzék
életkori sorrendbe. Ez a munkafolyamat lehet egyéni, páros vagy csoportos munka is. A
képanyagot és a fogalomkártyákat felhasználhatjuk barkochbára is. Az életkorokat bemutatva
játszhatunk activityt is. A testalkat, testmagasság, testsúly fogalmának elsajátítása után a
mozgás fontossága, formái és a sportok következnek. A leckék során használjunk
mérőeszközöket, használjuk a mértékegységekből szerzett ismereteinket! A testmagasság és
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testsúly kapcsán gyakorolhatjuk a sorbarendezést, csoportosítást. A mozgás és sport
megismerése lehet játékos feladat. Sportokat bemutatva játsszunk activityt! Mozgásformákat
szemléltetve tükörjátékot, ami azt jelenti, hogy két szemben álló ember utánozza a másik
mozdulatait. A változatos és mértékletes táplálkozásban a zöldségek, gyümölcsök,
gabonafélék, zsiradékok, ásványi anyagok nélkülözhetetlen szerepet játszanak, csakúgy, mint
a folyadékbevitel. A táplálékokban található vitaminok és azok hiányának megismerése is az
egészséges étkezésre ösztönöznek, ösztönözhetnek. A táplálkozásnál használjuk az élő
természet tananyagából készült tablókat. Egyéni, páros vagy csoportmunkában készítsünk
napi, heti étrendet, vitamintáblázatot. Az egészséges táplálkozásról rövid videókat is
megtekinthetünk az interneten. A C-vitamin kapcsán a tanulók megismerkednek a Nobel-díjas
magyar tudóssal, Szent-Györgyi Alberttel. Készítsünk C-vitaminban gazdag ételeket, és
elevenítsük fel a gyümölcsök, vetemények kapcsán szerzett ismereteket. Az egészség
megőrzéséhez a tisztálkodás is alapvető emberi szükséglet. Fontos, hogy a tanulók ismerjék az
arcmosás, a fogmosás, a hajápolás, a kéz- és körömápolás folyamatát, azok higiénés szabályait,
alakuljon ki a tiszta öltözék utáni igényük. A tisztálkodási folyamatokat és azok hiányát
szituációs gyakorlatokban elemezzük. Mutassunk rá az elengedhetetlen éves fogorvosi
szűrővizsgálatra! Az egészség és betegség témakörrel összefüggésben ismertessük meg a
diákjainkat a legjellemzőbb gyermekbetegségek tüneteivel, és az egészség megőrzését
szolgáló védőoltásokkal. A járványok rész olvasása során betekintést nyerhetnek a történelem
nagy járványaiba, megismerve azok következményeit. Hívjuk fel a tanulók figyelmét arra, hogy
a fertőző betegekkel kapcsolatos teendők mindenkire vonatkoznak! Abban az esetben, ha ők
a fertőző betegek, vagy ha fertőző beteg van a környezetükben. Az egészség, betegség közötti
különbséget, a fertőző beteggel kapcsolatos teendőket szituációs játékok segítségével
mutassuk be, gyakoroltassuk! A „Fűben, fában orvosság” című olvasmány lehetőséget
nyújthat egy meghitt beszélgetőkörre, egy teadélutánra, miközben a tanulók felfedezhetik a
hazánkban élő növények gyógyhatásait. A környezetünkben lévő veszélyhelyzetek bármikor,
bárkivel előfordulhatnak – az otthonunkban, az utcán, vagy épp az iskolában. Sérüléseknél,
baleseteknél az alapfokú elsősegélynyújtásban a tanulóknak is részt kell venniük, tudatosítani
kell bennük, hogy ez állampolgári kötelességük is. Az elsődleges cél természetesen a
veszélyhelyzeteknek a megelőzése. A veszélyhelyzetek elkerülésének gyakorlására játsszunk
helyzetgyakorlatokat, majd ugyanilyen helyzetgyakorlatokban a tanulók mutassák be a helyes
és helytelen viselkedést: konyhai szituációkban (pl. kés használata), közlekedés, udvari játék
kapcsán. A tanulók készítsenek „elsősegély” tablót, melyen szerepeljen az elsősegélyhívó
telefonszám! A fejezet utolsó leckéje az ember belső tulajdonságaival foglalkozik. A
személyiség, egyéniség, viselkedés fogalma szolgál alapul az egyén, vagyis önmagunk
megismerésére. A barátság és az érdeklődés témaköre jó „beszélgetésalap” lehet tanév
végére. A tanulókban fejlesszük az empátia készségét, saját magukkal és másokkal szemben.
A kulturált véleményalkotás elengedhetetlen feltétele a saját és mások külső és belső
tulajdonságainak elemzéséhez, bemutatásához, így ezeken a tanórákon folytatott
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beszélgetések mindenképp tanári irányítással történjenek. A közösség formálásához és az
együttműködési képesség fejlesztéséhez játsszunk kooperatív játékokat. A leckékben
található érdekességek felkutatásához használjunk infokommunkációs eszközöket. Az
összefoglalás rendszerezi a fejezet ismeretanyagát: az ember egyedfejlődési szakaszait, a
külsőnkhöz és belsőnkhöz, orvosokhoz, oltásokhoz, veszélyhelyzetekhez kapcsolható
legfontosabb fogalmakat.
Hatodik évfolyam
1. fejezet: Bolygóközi kalandozások
A hatodik évfolyam tankönyvének első fejezete A bolygóközi kalandozások címet viseli. A
fejezet négy leckéből és egy olvasmányból épül fel.
Az első leckében a Naprendszer felépítéséről és működéséről, a bolygókról, csillagokról
kapnak a tanulók átfogó képet. Mivel ez egy nehezen megfogható témakör, ezért a leckén
belül sok szemléltető ábra található, melyek nagymértékben segítik a megértést. A Nap és a
földi élet szoros összefüggéseinek megértéséhez a lecke tartalmaz egy gondolat- és
beszélgetésindító részt, kérdésekkel, képekkel is támogatva a folyamatot. Végül a
csillagképekbe nyerhetünk bepillantást, valamint internetes keresőszavak segítségével az
érdeklődőbb tanulók még további ismeretekhez juthatnak a lecke témájával kapcsolatban.
Biztosítsunk lehetőséget a tanulóknak, hogy fantáziájukat szabadon engedve közösen
elemezzék, mi történne velünk a Nap fénye, melege nélkül.
A második leckében betekintést kapunk a Föld, a Nap és a Hold alapvető
tulajdonságaiba, mozgásaiba, részletesen tárgyaljuk ezeknek az évszakokra, az időszámításra
gyakorolt hatását. Ebben a leckében egy a tanulók által is könnyen elvégezhető kísérlet
található, mely jól szemlélteti a napszakok váltakozásának okát és mikéntjét. A lec ke
filmajánlót és internetes keresőszavakat tartalmaz, melyek segítségével a diákok jobban
elmerülhetnek a témában. A frontális oktatás mellett fontos, hogy a diákok megtapasztalják a
Föld és a Hold mozgásának törvényszerűségeit, ciklikusságát, ehhez nyújt segítséget a kísérlet,
de egyéb képeket, filmeket, animációkat is felhasználhatunk, lehetőség szerint digitális
tananyagokat. Az ajánlott filmek közül érdemes legalább az egyiket megnézni, ez akár egy
napközis foglalkozás keretében is megvalósítható.
A harmadik lecke a földgömbön és a térképen való tájékozódáshoz nyújt alapvető
ismereteket, ez azért is fontos, mivel a későbbiekben (A 2021-2022-es tanévtől) a hatodik
évfolyamon a földrajz tantárgy majd beleolvad a természetismeretbe. A földrajzi fokhálózatot,
a nevezetes szélességi és hosszúsági köröket a tanulók számára könnyen értelmezhető ábrák
mutatják be. A leckében található egy érdekesség is a greenwichi délkörről, melyet a bagoly
ikon jelez. Több gyakorlati feladattal is találkozhatunk, ahol a földrajzi atlasz használatával, az
abban való tájékozódással ismerkedhetnek meg a tanulók. A térképen való tájékozódást
fontos minél többet gyakorolni, akár csoportmunkában is, így a gyorsabb ütemben haladó
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tanulók segíthetik a lassabban haladókat. Adhatunk térképes színező feladatot, de akár
vaktérképen is megpróbálkozhatunk a szélességi és a hosszúsági körök megjelölésével.
A fejezet negyedik része az időjárással és az éghajlati övezetességgel foglalkozik. Mivel
korábban az időjárás már tananyag volt, ezért erre a tudásra épít a lecke tartalmilag; az
éghajlati övezetességgel – mint új fogalommal – azonban részletesebben kell foglalkozunk. Ez
a lecke szorosan összefügg a földrajzi atlasz használatának megtanulásával, hiszen az éghajlati
övek határai a szélességi körök ismeretében viszonylag jól behatárolhatók. Ezekkel a
tankönyvben szemléletes ábrák és képek segítségével ismerkedhetnek meg a gyerekek. A
képeken találkozhatnak az egyes éghajlati övek jellegzetes állataival is. Fontos, hogy az
éghajlati övek növény- és állatvilágáról még több információhoz juttassuk a tanulókat; ez jól
megoldható egy összefoglaló természetfilm vetítésével, de akár tablót is készíthetnek
csoportmunkában. Érdemes előre elkészíteni a képeket, hogy azokat helyezzék el az
övezetekben. Indokolják meg, melyik jellegzetes állat miért azon a helyen él.
A fejezet zárásaként egy kétoldalas olvasmányt dolgozhatunk fel az élő és élettelen
környezet, valamint az időjárás közötti hatásokról, összefüggésekről. Az olvasmány egy
kötetlenebb forma a tankönyvi leckékhez képest, azonban sok hasznos információt tartalmaz,
segíti a szövegértés fejlesztését is. Az olvasmányban szóba kerülnek a különböző felszínt
formáló erők, valamint az időjárást és az éghajlatot befolyásoló tényezők, melyek olykor akár
kárt is okozhatnak, sok esetben viszont, ha okosan bánunk velük, akkor az emberiség
szolgálatába állíthatjuk ezeket. Rendkívül fontos napjainkban tudást szerezni a különböző
megújuló energiaforrásokkal kapcsolatban, hiszen ezekkel rengeteg energiát, pénzt meg lehet
spórolni, és a környezettudatos gondolkodás kialakításához is nagymértékben hozzájárul. A
szöveget javasolt közösen feldolgozni. Az olvasmányról akár egyénileg, akár csoportosan
készíthető rajz, vagy ahol lehetőség van rá, akár egy rövid ppt is. A tanulók beszámolhatnak
egyéni élményeikről is a témával kapcsolatban. Például a viharokkal, esetleg árvízzel
kapcsolatban, vagy ha valakinek van otthon napelem, napkollektor, vagy látott már
szélmalmot, vízerőművet vagy vízimalmot.
A fejezet végén az összefoglalásban megjelennek a legfontosabb tanult fogalmak és az
ismeretek rendszerezve.
2. fejezet: Az anyagok világa
A második fejezet az anyagok világa témakörbe vezeti be az olvasókat. A fejezet hét leckéből
áll összesen. A tanulók megismerkedhetnek az egyszerű, hétköznapi anyagokkal, azok
tulajdonságaival, és jó néhány új fogalommal is találkoznak. Ez a fejezet tulajdonképpen a
következő évfolyamon megjelenő fizika és kémia tantárgyak előkészítésének tekinthető. A
javasolt feldolgozási mód a frontális tanulás, kiegészítve tanári demonstrációval és tanulói
kísérletekkel. Fontos odafigyelni arra, hogy a tanulók egy-egy anyagrész végén megközelítően
hasonló szinten tudják értelmezni és használni a megtanulandó új fogalmakat, mivel a leckék
egymásra épülnek, tehát enélkül nagymértékben megnehezül a továbbiak elsajátítása és a
közös feladatok, kísérletek elvégzése. Javasoljuk, hogy lehetőség szerint álljon rendelkezésre
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minél többféle anyag, amin az anyagok tulajdonságait, keverékeket, vízben való oldódást, a
különböző halmazállapotokat és azok változásait tanulmányozni lehet.
Az első leckében a különböző keverékekkel és az azokhoz kapcsolódó alapfogalmakkal
ismerkedhetünk meg mindennaposan használt anyagok példáin keresztül. A leckében kettő
olyan kísérlet is található részletes leírással, ami a tanulók által elvégezhető, valamint több
gondolkodásra, beszélgetésre ösztönző kérdés is elhangzik. Az egyik gyakorlati példában
keveréket készíthetnek zöldségfélék felhasználásával, a másik kísérletben pedig a keverékek
szétválasztásának folyamatát tapasztalhatják meg egy vízforraló segítségével. A lecke
feldolgozása során érdemes a tankönyvben találhatón felül több kísérlettel is szemléltetni a
keverék fogalmát. Például málnaszörp, diós tészta, de készíthetünk gyümölcssalá tát is. A
tanulói kísérleteknél mindig nagyon figyeljünk a balesetvédelmi szabályok betartására. Ezeket
minden esetben ismertessük a tanulókkal, még a kísérlet megkezdése előtt.
A második lecke az oldatokkal foglalkozik. Szemléletes ábra mutatja be, hogyan lesz az
oldószerből és az oldott anyagból oldat, valamint több ehhez kapcsolódó gyakorlati feladat is
helyet kapott, melyek segítségével a tanulók tapasztalati úton juthatnak a szükséges tudáshoz.
Megjelennek még a különböző halmazállapotok és a tömegmegmaradás törvénye is. Ebben a
leckében is nagyon fontos a megfelelő szemléltetés, lehetőség szerint gyakorlati feladatokkal,
mely történhet konkrét tanulói/tanári kísérletekkel, vagy animáció bemutatásával is. Érdekes
lehet a vízben nem oldódó anyagok bemutatása, mely egyszerű víz–olaj vagy víz–zsír
segítségével szemléltethető.
A következő három leckében a különféle kölcsönhatásokkal foglalkozunk. Számos új
fogalommal ismerkednek meg a tanulók, melyek megértéséhez ábrák, képek, kísérletek és
példafeladatok is segítségükre vannak. A fontosabb új fogalmak a mechanikai kölcsönhatás, a
mozgásállapot és változása, az erőhatás, a hőterjedés különböző formái, a mágneses
kölcsönhatás, a halmazállapot-változások és a térfogatváltozás. A lecke sok fontos új és
néhány esetben nehezen megfogható ismeretet tartalmaz; a kölcsönhatások, a három
halmazállapot, az átmenetek nevét javasolt alaposan bevésni, erre mindenképp szánjunk
megfelelő időt. A három lecke anyagát javasoljuk több mint három tanítási órában feldolgozni.
Jó, ha rendelkezésre áll digitális szemléltetés is.
A fejezet hatodik leckéje az energiáról szól. Megkülönböztetünk mozgási, helyzeti, hőés elektromos energiát. Ebben a leckében is találunk gondolatébresztő kérdéseket, melyekre
komplex csoportfeladatokat építhetünk fel (például: Miért nincs az elektromos autónak
kipufogója? Miért nem szennyezi a környezetet? Milyen más, elektromos energiával működő
közlekedési eszközöket ismersz? Mondj példákat! Utaztál már valamelyikkel?). A lecke
részletesen kitér a megújuló és a nem megújuló energiaforrásokra, valamint az
energiatakarékosságra, ez a környezettudatos nevelés fontos része, igyekezzünk kellő időt
biztosítani erre a témára. Ezzel kapcsolatban érdemes szemléletes képekkel, videókkal
bemutatót készíteni.
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Végül a fejezet utolsó leckéjében szó van a hangokról és a fényekről, azok
érzékeléséről, mértékegységeiről, a természetes és mesterséges típusairól, melyeket
lehetőség szerint érdemes szemléltetni is. Erre a témára játékokat is felfűzhetünk.
A fejezet végén található összefoglalás rendszerezi a fejezet ismeretanyagát, segít
bevésni a tanult új fogalmakat.
3. fejezet: Hazai életközösségek
Hazai életközösségek címet viseli a tankönyv harmadik, egyben legnagyobb terjedelmű
fejezete. Tizenegy leckéből, egy olvasmányból és egy kétoldalas tablóból áll, melyből a
magyarországi nemzeti parkokról tudhatunk meg sok értékes információt. A tablóból, melyen
Magyarország körvonalazott térképe látható, megismerhetjük a nemzeti parkok
elhelyezkedését, címereit, a képek pedig egy-egy szigorúan védett – az adott területen
jellemző – állatot is megmutatnak.
A hazai életközösség témakörét három nagy részre osztva mutatja be a tankönyv: az
erdők életközössége, a mezők életközössége és a vizek, vízpartok életközössége. Mindhár om
témakörben hasonló a felépítés, először az életközösségekről szerezhetünk általános
ismereteket, majd az adott életközösség növényvilágáról, végül pedig az állatvilág
legjellemzőbb állataival ismerkedhetünk meg.
Az erdő életközösségének első leckéjéből megismerkedünk az életközösség
fogalmával, az erdő életközösségének élettelen környezeti tényezőivel, szemléletes ábrán
mutatjuk be az erdő növényi szintjeit, majd az erdei élőlények kapcsolataival foglalkozunk. Itt
új fogalomként jelenik meg a tápláléklánc és a táplálkozási hálózat. Végül megtudhatjuk, mik
az alapvető különbségek a természetes és a telepített erdő között. Gyakorlati feladatokkal is
találkozhatunk, például a tanulókat erdei sétára invitáljuk, melyről rajzot is készíthetnek, vagy
adhatjuk feladatnak, hogy igazodjanak el a táplálkozási hálózatról készült ábrán. Az erdő
növényvilága részben a legjellemzőbb erdei növényeket tárgyaljuk, az erdő szintjeinek
megfelelően. Érdekességeket is olvashatnak a tanulók: a gyöngyvirág levelei és a
medvehagyma hasonlóságára hívjuk fel a figyelmet, melyek megkülönböztetése segít elkerülni
az esetleges mérgezést!
Az erdei gombákkal olvasmány formájában ismerkedhetünk meg. Korábbi évfolyamon
már tananyag a gombaszedés és -fogyasztás szabályai, itt ezekre újra felhívjuk a figyelmet,
hiszen ezek komoly veszélyforrások lehetnek. Az erdők állatvilága két részre oszlik, az első ide
tartozó leckében a gerinctelen, a másodikban pedig a gerinces állatokkal foglalkozunk.
A mező életközösségének leckéi hasonló módon haladnak végig a témakörökön: a
mező életközösségének jellemzői, elnevezései, típusai, majd a mező növényei és állatai részek
következnek.
Az utolsó részben a vizek, vízpartok élővilágával ismerkedünk meg. A leckék felépítése
itt is hasonló; az állatokról szóló részt két leckére bontottuk, az első ide tartozó leckében a
halakkal, ízeltlábúakkal, kétéltűekkel és hüllőkkel foglalkozunk, a második részben pedig a
madarakkal és emlősökkel ismerkedünk. Mindegyik leckében találhatóak internetes

21

N T- 98755 Te rm é s z e ti s m ere t 5. - N T- 98756 Te rm é s z e ti s m ere t 6. – Ta n á ri k é z i kö n yv

keresőszavak az érdeklődőbb tanulók számára, a törzsanyag kiegészítéseként pedig
érdekességeket tudhatunk meg például a pisztrángokról vagy a gyíkokról.
A tananyag feldolgozása során lehetőség szerint látogassunk el a tanult életközösségek
tipikus helyeire osztálykirándulás keretében, így irányított megfigyeléssel tapasztalati úton
juthatnak a tanulók az információk egy jelentős részéhez. Amennyiben erre nincs lehetőség,
akkor ezt helyettesíthetjük (jobb esetben kiegészíthetjük) egy állatkerti sétával, ahol a tanult
növényeket és állatokat is alaposan szemügyre vehetik a diákok. A javasolt tanulási forma a
csoportmunkában való feldolgozás. Valószínűsíthetően mindenkinek vannak már a tanult
életközösségekről valamiféle tapasztalatai, előzetes tudása, élményei. Például egy kirándulás,
egy horgászat, nyaralás, gazdasági munka, termesztés, utazás, túra. Ezek a tapasztalatok más
mértékben és más-más életközösségekről lehetnek, azonban ez nagymértékben segíti a
csoportmunkát, hiszen a tanulók megoszthatják egymással a már meglévő tudá st is. A
tankönyvben bőségesen vannak képek, emelett fontos az illusztráció, az animációk, a
természetfilmek.
A fejezet hosszabb, három oldalas összefoglalással zárul, ahol táblázatos formában
megjelenített fő fogalmak és tulajdonságok segítségével ismételhetik át a tanult
ismeretanyagot.
4. fejezet: Ismerd meg önmagad!
Az Ismerd meg önmagad! című fejezet az ötödik osztályban már megkezdett Az ember
megismerése témakör folytatása, kibővítése. A fejezet hat leckéből áll és egy összefoglaló
részből.
Az első lecke az ember fejlődési szakaszairól szól, a külső és belső tulajdonságok
megismerésére, felismerésére és szétválasztására koncentrál, valamint felhívja a figyelmet a
sok hasonlóság mellett különbözőségünkre, egyediségünkre is. Részletesen és szemléletesen
mutatja be az ember fejlődési szakaszait a magzati kortól egészen a halálig. Beszélgetésindító
kérdést is találunk, hiszen minden kornak megvannak a maga szerepei és életfeladatai, erről
fontos, hogy szót ejtsünk. A serdülőkori változások a másik fő témája ennek a leckének, mely
valószínűleg az osztály minden tanulója számára sok kérdésre választ ad majd, és újabb
kérdések is előkerülhetnek – fontos, hogy a tanulók beszélgetési lehetőséget kapjanak.
Javasolt a frontális tanítás, kötetlenebb beszélgetéssel kombinálva.
A második leckében a táplálkozással foglalkozunk, a táplálékok összetevőivel, a
tápanyagokkal és a kiegyensúlyozott táplálkozás előnyeivel. Ebben a leckében több közösen
elvégezhető feladat van, például különböző tápanyagokat tartalmazó ételek gyűjtése,
melyekből akár tablót is készíthetünk. Javasoljuk a tananyagot csoportmunkában feldolgozni,
szoros tanári irányítás mellett. A tanulók készíthetnek táplálékpiramist tabló formájában, akár
relkámújságokból kivágott képekkel.
A következő lecke címe: A mozgás öröme. A mindennapos testmozgás fontosságáról
és ennek az egészség megőrzésében játszott szerepéről sokat hallunk – a leckében részletesen
tárgyaljuk azokat a tényeket, melyek ezeket alátámasztják. Célja a leckének az is, hogy
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felkeltse a tanulók érdeklődését valamilyen sport vagy egyéb mozgásforma iránt. A leckében
hangsúlyos, hogy nemcsak a testünk, hanem a lelkünk egészségének megőrzése
szempontjából is fontos mozgás, ráadásul az egyik legkönnyebben elérhető örömforrás !
Érdemes a tananyag feldolgozásának menetében rövid bemutatófilmeket vetíteni különböző
sportolási lehetőségekről, köztük legalább egy olyat is, amelyen sérült emberek sportolnak,
speciális körülmények között vagy speciális eszközökkel.
A személyi higiéniával folytatjuk tanulmányainkat, mely témakör minden korosztály
számára fontos, a serdülőkori változások azonban új kihívások elé állítják a fiatalokat ezzel a
témával kapcsolatban is. Kínos, néha nehezen feltett kérdéseket is igyekszik a lecke
megválaszolni, mint például a megfelelő intim higiéniás szokások. Ezt a leckét javasolt egy
rövid frontális előadás után csoportos beszélgetés keretében feldolgozni, esetleg egy-két rövid
film vetítése, vagy a megfelelő kérdések feltevése is a téma továbbgondolására sarkallhatja a
tanulókat.
A következő lecke a betegségek megelőzésével, valamint az orvosi ellátással
foglalkozik. A tanulók különböző módszerekről olvashatnak, melyekkel megelőzhetők gyakori
betegségek, valamint arról, hogy ha már megjelenik valamiféle tünet, ami betegségre uta l,
akkor azzal milyen szakemberhez fordulhatunk. Fontos felhívni a figyelmet a pszichológus és
a pszichiáter esetében azok szükségességére, nagyobb elfogadottságukat erősíteni, munkájuk
jelentőségére. Szó esik még az elsősegélynyújtásról, melyet szintén nem lehet elégszer
ismételni, hiszen erre bárkinek szüksége lehet az élete során. Ajánlhatunk a tanulóknak
alapfokú elsőssegély-tanfolyamot, vagy ezzel kapcsolatosan levetíthetünk egy rövid filmet is
számukra. Hagyjunk lehetőséget arra, ha valakinek vannak ezzel kapcsolatban személyes
tapasztalatai, az megoszthassa az osztállyal.
Az utolsó lecke a viselkedési szabályok és szokások címet viseli. A családban, az
iskolában és egyéb szociális terekben való magatartási és viselkedési szabályokat tárgyaljuk
itt. Szó esik a szokásokról, normákról, jogokról és kötelességekről, a házirendről, az együttélés
szabályairól. A munkafüzetben ehhez kapcsolódóan találunk egy csoportban megoldandó
feladatot. Az osztály számára kell osztályrendet készíteni. Lehetséges, hogy nem elegendő a
tananyag feldolgozására egy tanóra, de ne sajnáljuk az időt ettől a mindannyiunk számára
fontos és hasznos témától.
A fejezet végén egy egyoldalas összefoglalás van, mely segít a tanult ismeretanyag
ismétlésében, az új fogalmak elmélyítésében.
5. fejezet: Volt, van, lesz
A Volt, van, lesz a hatodik évfolyamos természetismeret tankönyv zárófejezete. Hét leckéből
tevődik össze és egy projektfeladatból, mely a mészkőbányászattal és a cementgyártással
foglalkozik. Mint azt a fejezet címe is sugallja, az életjelenségekről, a változás, a fejlődés
témaköreiről lesz szó.
Az első leckében a szaporodás és a fejlődés a téma, sok példával és képpel illusztrálva,
növények és állatok különböző szaporodási formáiról olvashatunk. Kísérletként a növény
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ültetése és fejlődésének megfigyelése hasznos tapasztalati úton történő megismerést nyújt.
A leckét javasolt frontális tanítással, sok szemléltetéssel bemutatni. Érdemes még képekkel,
videókkal is illusztrálni a növények és az állatok szaporodását és fejlődését.
A mozgás témakörével folytatjuk a tanulást, hiszen minden élőlény mozgásban van.
Megismerkedünk a hely- és a helyzetváltoztató mozgás fogalmával és azok
megkülönböztetésével. Ebben a leckében a húsevő növényről olvashatunk érdekességeket.
Érdemes tanulói bemutatóval is szemléltetni a mozgásokat, ezt a gyerekek általában nagyon
élvezik, és így játékos formában tudják elsajátítani a tananyagot.
A harmadik lecke a táplálkozásról szól. Megismerjük a különböző élőlények táplálkozási
formáit, a növények számára szükséges tápanyagok típusait és azok felvételének folyamatát.
Érdekességként a kereklevelű harmatfűről olvashatunk, és a növények gázcserenyílásait
bemutató kísérletet is elvégezhetünk. Javasolt a frontális tanítási forma, bemutatóval és
tanulói kísérletekkel.
A következő leckében egy újabb életjelenséggel, a légzéssel foglalkozunk. Szemléletes
ábrákon keresztül ismerhetjük meg a növények és a különböző állatok légzőszerveit és
érthetjük meg a légzés folyamatát. Érdekességként a légzőgyökerekről olvashatunk. Érdemes
frontális tanítással, minél szemléletesebb képekkel, ábrákkal, animációkkal bemutatni a
különböző élőlények légzését. A tanulók számára általában ez egy nehezen megfogható
anyagrész, ezért lehetséges, hogy egy dolgot többféleképpen is szükséges demonstrálni.
Az ötödik lecke címe: Süssünk ki valamit! Itt a rend és rendszer fogalmakkal
ismerkedünk, valamint több gyakorlati feladatot is elvégzünk, az egyik egy nyári kép készítése,
a másik pedig kenyér sütése házilag. Mindkét esetben részletes leírás t találunk, a tervezéstől
egészen a produktum elkészüléséig. Ezek segítségével a tanulóknak komplett rendszereket,
munkafolyamatokat van lehetőségük átlátni. Ez a tapasztalás az élet bármely területén
hasznos lehet. Közösen, csoportmunkában a leghasznosabb a tananyagot feldolgozni.
Lehetőség szerint mindkét feladatot oldjuk meg.
A hatodik leckében – melynek címe Szétválogatjuk és újrahasznosítjuk – a szelektív
hulladékgyűjtés előnyeivel, szabályaival, valamint az újrahasznosítás lehetőségeivel
foglalkozunk. Megtanuljuk a szemét és a hulladék fogalma közötti különbséget, az
újrahasznosítással kapcsolatban pedig ötleteket adunk és további gondolkodásra motiváljuk a
tanulókat. Érdekességként találunk néhány európai adatot a hulladéktermeléssel és hasznosítással kapcsolatban. A lecke feldolgozását egy rövid tanári előadás után érdemes
gyakorlati feladatokkal folytatni, hulladékot válogatni, akár a valóságban, akár digitális
eszközökkel vagy rajzban. Csapatok alkotásával versenyt is szervezhetünk akár a
hulladékgyűjtés, akár az újrahasznosítás témakörében. A tanulóknak otthoni feladatnak lehet
adni, hogy készítsenek házilag valamilyen újrahasznosított tárgyat. Vezessük rá a diákokat az
ügy fontosságára és a benne rejlő lehetőségekre!
A fejezet hetedik leckéjében a Föld sebeinek gyógyításával foglalkozunk. Számba
vesszük a főbb környezetkárosító tényezőket, szó lesz azok megelőzésének lehetőségeiről,
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végül pedig azokról a módszerekről, melyekkel a már bekövetkezett károkat enyhíthetjük.
Fontos felhívni a tanulók figyelmét, hogy Földünk „egészsége” mindannyiunk érdeke és
felelőssége, melyben az egyén szerepe legalább olyan fontos, mint a nagyobb cégek vagy
gyárak tevékenysége. Amennyiben lehetőség van, nevezzenek be a tanulók egy szemétszedési
programba, ez igen hasznos tevékenység, nem csak a tanulás szempontjából. Beszélgessenek
az órán sokat arról, hogy ők maguk mit tehetnek a saját és az iskolai környezetük megóvásáért.
Az utolsó lecke címe: A mészkőbányászat és a cementgyártás. Ezt a leckét projektmunkában
javasoljuk feldolgozni, mellyel alaposabban az új módszerek alkalmazása részben
foglalkozunk. A fejezet végén egyoldalas összefoglalás található, mely rendszerezi és segít
átismételni a fejezet tananyagát.
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Tankönyvi leckék alapszerkezetének bemutatása
A tankönyv fejezetei és leckéi azonos szerkezetűek az 5. és a 6. évfolyamon is.
A fejezetek sorszáma a bal oldalon,

a fejezet címe a sorszám mellett található.

A fejezetek egymás után következő
leckecímei is ezen az oldalon találhatóak.

A fejezeteken belüli leckéknek sorszáma
van, ami mellett a lecke címe jelenik meg.
A leckék az adott témához kapcsolódó képpel,
majd mellettük található kérdésekkel
kezdődnek.
A leckék alcímekkel tagoltak.
A legfontosabb fogalmak félkövér betűvel
vannak kiemelve.
A tankönyv elején találhatóak a tankönyvben
használt jelek (piktogramok).
Ebben a leckében a
„Kísérletezz” jel látható.
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A leckéket számozott ábrák, képek teszik még
szemléletesebbé. A szövegben zárójelben
megtalálható az ábra sorszáma és az ábra szó,
ami megkönnyíti a szöveg és a képek közti
kapcsolatok felismerését.
Az ábrák, képek alatt az ábra sorszáma
mellett ábra-, képaláírás olvasható.
A jelekhez (piktogramokhoz) tartozó
szövegek, szavak, színes háttérben
találhatóak.
A leckék végén szintén színes háttéralapon
található a rövid összefoglalás, ami
tömören összegzi az ismereteket.

Minden fejezet végén a fejezet leckéit
rendszerező összefoglalás találhetó.
A félkövérrel kiemelt szavak strukturálják a
tananyagot,
az ábrák segítik az ismeretek elmélyítését.

Az összefoglalások jól tagoltak.
Felsorolással, táblázatokkal,
gondolattérképekkel rendszereznek.
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A legtöbb fejezetben olvasmány is
található, melyet az „Olvasmány és
könyvajánló” piktogram jelöl.
Az olvasmányok számozott képekkel
illusztráltak, így azok segítik az olvasottak
megértését.
A képekhez tartozó számok külön jelennek meg.

A számok mellett a képre vonatkozó
megnevezés található-

Használt feladattípusok, piktogramok
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A tankönyvet kiegészítő munkafüzet bemutatása
A munkafüzet használatának célja: a megszerezett ismeretek megszilárdítása, a hiányosságok,
fejlesztendő területek feltérképezése és azok pótlása, fejlesztése. A változatos feladatokkal a
tanulók tovább mélyülhetnek a tananyagban, felkészülhetnek a differenciált számonkérésre,
ahol a megszerzett ismereteket önállóan kell majd rendszerezniük, feldolgozniuk. A
munkafüzet tartalma szorosan kapcsolódik a tankönyv leckéihez, így párhuzamosan van jelen
a tanulók tudásának megerősítése. Az ismétlődő feladattípusok lehetőséget nyújtanak a
fokozatos, egyre önállóbb tanuláshoz, és megalapozzák az önellenőrzés képességének
kialakítását. A tankönyv fejezeteinek összefoglalásához a munkafüzetben is talál ható
összefoglalás. Az olvasmányokhoz nincs munkafüzeti oldal.
A munkafüzet feladattípusai


Csoportosítás



Szófelhő



Szókereső



Példák keresése



Táblázat kitöltése




Becslés-mérés, relációk
Keresztrejtvény



Hibás mondat javítása




Fogalommagyarázat
Plakátkészítés



Szólások-közmondások




Kakukktojás
Találós kérdések



Összekeveredett betűk



Tegyél

-t!



Tegyél

-et!



Sorold fel!




Egészítsd ki!
Nevezd meg!



Kösd össze!




Írd a számokat a megfelelő helyre!
Döntsd el, hogy az állítás igaz vagy hamis!



Húzd alá!




Jelöld!
Rajzolj!



Járj utána!



Karikázd be!
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Játsszátok el!




Olvasd le!
Állítsd sorrendbe!

Egy munkafüzeti lecke szerkezetének bemutatása
A munkafüzet feladatainak száma
és címe megegyezik a tankönyv
leckéinek számával és címével.
A feladatok sorszámozottak,
színesek, változatosak.
Ezen az oldalon keresztrejtvény
„Összekeveredett betűk”
Állítsd sorrendbe!
és
Tegyél

-t!

feladatok találhatóak.

Tantárgyközi kapcsolatok
Az alábbiakban bemutatjuk, hogyan jelenik meg egyes tantárgyak és a természetismeret
tantárgy koncentrációja.
Tantárgy neve
informatika
(digitális
kultúra)
ének-zene

Tantárgy kapcsolati pontja
informatikai és digitális
tudás alkalmazása
mozgás és népzene
zenei produkció

Természetismeret tantárgyban való
megjelenése
Mindkét évfolyamon, minden
témakörben: digitális eszközök
használata információszerzés
Az ember megismerése témakör:
mozgás, érdeklődés
6. évfolyamon: Az anyagok világa –
Hangok és fények
Ismerd meg önmagad! – A mozgás
öröme
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etika

honnépismeret

test és lélek
egészség, betegség
baráti kapcsolatok
környezet megóvása

és hazánk természeti értékei
haza, város, falu
Kárpát-medence és
Magyarország értékei

magyar nyelv és
irodalom

matematika

technika,
életvitel és
gyakorlat
(technika és
tervezés)

testnevelés és
sport
(testnevelés)
történelem,
társadalmi és
állampolgári
ismeretek
(történelem)
vizuális kultúra

beszédkészség
szóbeli szöveg megértése,
alkotása
olvasás, írott szöveg
megértése
írás, szövegalkotás
alapkészségek megerősítése
gyakorlás lehetőségével
negatív számok
mérés, mértékegységek
önkiszolgálás: öltözködés,
tisztálkodás, étkezés
közlekedési szabályok
egészség-betegség
egészséges életmód
anyagok alakítása
hulladékkezelés
mozgásformák
egészséges életmódra
nevelés
történelmi ismeretek
bővítése

ábrázolási képesség
alkotás öröme
tárgyi-környezeti kultúra
iránti igény

Az ember megismerése témakör leckéi
környezetvédelem, szelektív
hulladékgyűjtés
6. évfolyamon: Ismerd meg önmagad –
Betegségek megelőzése, orvosi ellátás
Volt, van, lesz – A Föld sebeinek
begyógyítása, Szétválogatjuk és
újrahasznosítjuk.
5. évfolyamon:
Környezetünk ábrázolása. Barangolás
hazai tájakon
6. évfolyamon:
Hazai életközösségek
Mindkét évfolyamon, minden témakör
kapcsán.

Mindkét évfolyamon az anyagok világa
és az időjárás témakörei kapcsán.

Mindkét évfolyamon az ember
megismerése témakörei kapcsán.
Mindkét évfolyamon az anyagok világa
témakörei kapcsán.

Mindkét évfolyamon az ember
megismerése témakörei kapcsán.
5. évfolyamon: Környezetünk ábrázolása.
Barangolás hazai tájakon
Az ember megismerése: Orvosok, oltások
és egy kis történelem
Lóra magyar, lóra (olvasmány)
Mindkét évfolyamon, minden
témakörben
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III. A TANKÖNYVEKBEN ALKALMAZOTT ÚJSZERŰ, TARTALMI ÉS
MÓDSZERTANI MEGOLDÁSOK
A hatodik osztályos tankönyv ötödik, egyben utolsó fejezetében található a Mészkőbányászat
és a cementgyártás című lecke, melyet projektmódszerrel javaslunk feldolgozni.
Ezzel a módszerrel a lecke feldolgozása 2-3 órát is igénybe vehet. A tankönyv szövegei
szorosan kapcsolódnak a munkafüzet feladataihoz, azonban találhatóak benne olyan plusz
feladatok is, melyek önálló kutatómunkát igényelnek jegyzeteléssel.
A projektmódszer egy olyan különleges tanulási technika, amely a megismerés fő
forrásává az önálló és csoportos tapasztalást teszi. A projektmódszerre egy ismeretszerzési
folyamatként tekinthetünk, mely az elsajátítást egy alkotó munkafolyamat részeként és
eredményeként valósítja meg. A módszer lényege nem pusztán az, hogy a tanulók egy
kérdésre vagy problémára megoldást találjanak, hanem az, hogy az adott témakör
feldolgozása közben felismerjék a különböző kapcsolódási pontokat, összefüggéseket. A
módszer alkalmazása során a tanulóknak lehetőségük nyílik a meglévő képességeik
alkalmazására és új készségek, képességek, jártasságok kialakítására, hiszen a munka
folyamatában egymástól is tanulnak új stratégiákat, és maguk a tanulók is felismerhetik saját
erősségeiket. A tanulók aktív résztvevői lehetnek a tanulási folyamatnak, melynek pedagógiai
szempontból nem feltétlenül a végtermék a legértékesebb része, hanem magának a
munkafolyamatban zajló nevelési célnak a megvalósulása. Rendkívül hasznos eleme a
módszernek a gondolkodási folyamatok fejlődése, a szövegértés fejlődése, a gyakorlati munka
során szerzett tapasztalatok maradandósága, az érzelmi telítettség miatt az új ismeretek
erősebb bevésődése, valamint maga az élmény, melyet a közös munkában a tanulók átélnek.
Ebben a munkaformában a tanár-diák kapcsolat a megszokottól eltérő. A tanár
jellemzően inkább a munkaforma módját ismerteti meg a tanulókkal, valamint a rendszerezést
segítő szerepben van jelen. Ebben a tanulási folyamatban a diákok az új tananyagot
tulajdonképpen maguk dolgozzák fel és sajátítják el a különböző feladatok megoldása során,
majd ezeket osztják meg egymással és a tanárral. A módszer lehetőséget nyújt a szakszerű
differenciálásra, így minden tanulót sikerélményhez juttathat, mindenki hozzájárulhat a teljes
feladat megoldásához a maga részével. A projektmódszerben általánosságban a tanulók
maguk osztják fel egymás között a részfeladatokat, azonban – tanulóink eltérő fejlődési üteme
miatt –igény szerint a feladatok felosztásában segítséget nyújtunk számukra. Végül a feladat
elkészültével fontos, hogy az egyéni és a csoportos eredményeket egyaránt értékeljük, és
értékeljék a tanulók maguk is.
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IV.

AJÁNLOTT SEGÉDANYAGOK, SZAKIRODALMAK

Internetes források:


museum.hu




hungarikum.kormany.hu
balintgazda.hu



ng.hu



erdekesvilag.hu



videakid.hu



okosdoboz.hu



nkp.hu



realika.educatio.hu



tudasbazis.sulinet.hu




tka.hu/tudastar_kereso
suli.kajla.hu/



learningapps.hu




WordArt
WordWall

Tanulók számára ajánlott könyvek:


Tessloff és Babilon Kiadó: Mi micsoda sorozat



Manó könyvek: Képes enciklopédia gyerekeknek




Park – Usborne: Enciklopédia gyermekeknek
Móra Ferenc Könyvkiadó: Búvár zsebkönyvek



Kossuth Kiadó: Természettudományi enciklopédia

Internetes gyakorlatközösségek, fórumok:



fejlesztok.hu
gyermeksziget.hu



tanarblog.hu
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