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ALAPGONDOLATOK, RENDEZŐELVEK 

A „ Biológia tantárgy”a természetismeret 5–6. évfolyamán elsajátított ismeretekre, készségekre, 

képességekre  épül. Annak céljaival, feladataival szerves egységben: 

 bővíti a tanulók biológiai ismereteit, 

 erősíti a természettudományos tárgyak tantárgyközi kapcsolatait, 

 továbbfejleszti a tanulók megismerési képességeit, 

 elősegíti személyiségük sokoldalú kibontakozását, 

 formálja ön- és világszemléletüket, 

 segíti a természeti és társadalmi környezetben való eligazodásukat, testi és lelki harmóniájuk 

kibontakozását. 

A biológiai ismeretek elsajátítása során a tanítás-tanulás folyamatában nagy hangsúlyt kap a kulcs-

kompetenciák  és a kiemelt fejlesztési feladatok megvalósítása. 

 

A kulcskompetenciák 

 

 

1.Anyanyelvi kommunikáció 
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

Az anyanyelvi kommunikáció feltétele a megfelelő szókincs, valamint a nyelvtan és az egyes nyelvi funkciók isme-

rete. Ez a tudásanyag felöleli a szóbeli kapcsolattartás fő típusainak, az irodalmi és nem irodalmi szövegek egész 

sorának, a különféle nyelvi stílusok fő sajátosságainak, valamint a nyelv és a kommunikáció változásainak ismere-

tét különféle helyzetekben. Az egyén rendelkezik azzal a képességgel, hogy különféle kommunikációs helyzetek-

ben, szóban és írásban kommunikálni tud, kommunikációját figyelemmel kíséri és a helyzetnek megfelelően alakít-

ja. Képes megkülönböztetni és felhasználni különféle típusú szövegeket, megkeresni, összegyűjteni és feldolgozni 

információkat, képes különböző segédeszközöket használni, saját szóbeli és írásbeli érveit a helyzetnek megfelelő 

módon meggyőzően megfogalmazni és kifejezni. 

A pozitív attitűd magában foglalja a kritikus és építő jellegű párbeszédre való törekvést, az esztétikai minőség tisz-

teletét és mások megismerésének az igényét. Ehhez ismernünk kell a nyelv másokra gyakorolt hatását, a társadal-

milag felelős nyelvhasználat jelentőségét. 

 

 

2.Idegen nyelvi kommunikáció 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

Az idegen nyelvi kommunikáció feltételezi a szókincsnek és a funkcionális nyelvtannak, valamint a szóbeli  

interakciók főbb típusainak és a nyelvi stílusoknak az ismeretét. Fontos a társadalmi hagyományoknak, valamint a 

nyelvek kulturális vonatkozásainak és változatosságának az ismerete is. 

Az egyénnek képesnek kell lennie a segédeszközök megfelelő használatára és az egész életen át tartó tanulás ré-

szeként a nyelv nem formális keretekben történő elsajátítására is. A pozitív attitűd magában foglalja a kulturális 

sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, kultúrák közötti kommunikáció iránti érdeklődést és kíváncsiságot.  
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3.Matematikai kompetencia 
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

A matematika terén szükséges ismeretek magukban foglalják a számok, mértékek és struktúrák, az alapműveletek 

és alapvető matematikai reprezentációk fejlődő ismeretét, a matematikai fogalmak, összefüggések és koncepciók és 

azon kérdések megértését, amelyekre a matematika választ adhat. 

A matematikai kompetencia birtokában az egyén rendelkezik azzal a képességgel, hogy alkalmazni tudja az alap-

vető matematikai elveket és folyamatokat az ismeretszerzésben és a problémák megoldásában, a mindennapokban, 

otthon és a munkahelyen. Követni és értékelni tudja az érvek láncolatát, matematikai úton képes indokolni az 

eredményeket, megérti a matematikai bizonyítást, a matematika nyelvén kommunikál, valamint alkalmazza a meg-

felelő segédeszközöket. 

A matematika terén a pozitív attitűd az igazság tiszteletén és azon a törekvésen alapszik, hogy a dolgok logikus 

okát és érvényességét keressük. 

 

 

 

4.Természettudományos kompetencia 
 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

A természettudományok esetében elengedhetetlen a természeti világ alapelveinek, az alapvető tudományos fogal-

maknak, módszereknek, a technológiai folyamatoknak, valamint a mindezek emberi alkalmazása során kifejtett te-

vékenységek természetre gyakorolt hatásának az ismerete. Ezeknek az ismereteknek a birtokában az egyén megérti 

a tudományos elméletek szerepét a társadalmi folyamatok formálódásában, az alkalmazások és a technológiák elő-

nyeit, korlátait és kockázatait a társadalom egészében (a döntéshozatallal, értékekkel, erkölcsi kérdésekkel, kultú-

rával stb. kapcsolatosan). 

A természettudományos kompetencia birtokában az egyén képes mozgósítani természettudományos és műszaki 

műveltségét, a munkájában és a hétköznapi életben felmerülő problémák megoldása során. Gyakorlatias módon 

tudja a tudását alkalmazni új technológiák, berendezések megismerésében és működtetésében, a tudományos ered-

mények alkalmazása során, problémamegoldásaiban, egyéni és közösségi célok elérésében, valamint a természettu-

dományos és műszaki műveltséget igénylő döntések meghozatalában. Kritikus az áltudományos, az egyoldalúan 

tudomány- és technikaellenes megnyilvánulásokkal szemben. Képes és akar cselekedni a fenntartható fejlődés fel-

tételeinek 

biztosítása érdekében lokálisan, és globális vonatkozásokban egyaránt. 

A természettudományos kompetencia kritikus és kíváncsi attitűdöt, az etikai kérdések iránti érdeklődést, valamint 

a biztonság és a fenntarthatóság tiszteletét egyaránt magában foglalja - különösen a tudományos és technológiai 

fejlődés saját magunkra, családunkra, közösségünkre és az egész Földre gyakorolt hatásával kapcsolatban. 

 

 

 

 

5.Digitális kompetencia 
 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

A digitális kompetencia a természetnek, az IST szerepének és lehetőségeinek értését, alapos ismeretét jelenti a 

személyes és társadalmi életben, valamint a munkában. Magában foglalja a főbb számítógépes alkalmazásokat - 

szövegszerkesztés, adattáblázatok, adatbázisok, információtárolás-kezelés, az internet által kínált lehetőségek és az 

elektronikus média útján történő kommunikáció (e-mail, hálózati eszközök) - a szabadidő, az információ megosz-

tás, az együttműködő hálózatépítés, a tanulás és a kutatás terén. Az egyénnek értenie kell, miként segíti az IST a 

kreativitást és az innovációt, ismernie kell az elérhető információ hitelessége és megbízhatósága körüli problémá-

kat, valamint az IST interaktív használatához kapcsolódó etikai elveket. 
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6.A hatékony, önálló tanulás 
 

A hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az egyén képes kitartóan tanulni, saját tanulását megszervezni egyéni-

leg és csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az információval való hatékony gazdálkodást is. Felismeri szük-

ségleteit és lehetőségeit, ismeri a tanulás folyamatát. Ez egyrészt új ismeretek szerzését, feldolgozását és beépülé-

sét, másrészt útmutatások keresését és alkalmazását jelenti. A hatékony és önálló tanulás arra készteti a tanulót, 

hogy előzetes tanulási és élettapasztalataira építve tudását és képességeit helyzetek sokaságában használja, otthon, 

a munkában, a tanulási és képzési folyamataiban egyaránt. A motiváció és a magabiztosság e kompetencia elen-

gedhetetlen eleme. 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

A munka- vagy karriercélok teljesítését szolgáló tanuláshoz az egyénnek megfelelő ismeretekkel kell rendelkeznie 

a szükséges kompetenciákról, tudástartalmakról, képességekről és szakképesítésekről. A hatékony és önálló tanulás 

feltétele, hogy az egyén ismerje és értse saját tanulási stratégiáit, készségeinek és szaktudásának erős és gyenge 

pontjait, valamint képes legyen megtalálni a számára elérhető oktatási és képzési lehetőségeket, útmuta-

tást/támogatást. 

A hatékony és önálló tanulás olyan alapvető képességek meglétét igényli, mint az írás, olvasás, számolás, valamint 

az IST-eszközök használata. Ezekre épül az új ismeretek, elsajátítása, feldolgozása és beépítése. A hatékony és ön-

álló tanulás további feltétele a saját tanulási stratégia kialakítása, a motiváció folyamatos fenntartása, a figyelem 

összpontosítása, valamint a tanulás szándékának és céljának kritikus mérlegelése. Az egyénnek képesnek kell len-

nie a közös munkára és tudásának másokkal való megosztására saját munkája értékelésére és szükség esetén ta-

nács, információ és támogatás kérésére. 

A pozitív attitűd, tanulási iránti motivációt feltételez, folyamatos fenntartásához elengedhetetlen, hogy korábbi ta-

nulási és élettapasztalatainkat felhasználjuk, új tanulási lehetőségeket kutassunk fel, és a tanultakat az élet minden 

területén széles körben alkalmazzuk. 

 

 

 

 

 

 

7.Szociális és állampolgári kompetencia 
 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

A személyes és szociális jólét megköveteli, hogy az egyén rendelkezzék saját fizikai és mentális egészségére vonat-

kozó ismeretekkel, megértse az egészséges életvitelnek ebben játszott meghatározó szerepét. A sikeres kapcsolatok 

és társadalmi részvétel érdekében elengedhetetlen a normatudat, a viselkedési és az általánosan elfogadott magatar-

tási szabályok megértése. Fontos az egyénnel, a csoporttal, a munkaszervezettel, a nemek közti egyenlőséggel, a 

megkülönböztetés-mentességgel, a társadalommal és a kultúrával kapcsolatos alapvető koncepciók ismerete. Kívá-

natos a tájékozódás az európai társadalmak multikulturális és társadalmi-gazdasági dimenzióiban, továbbá a nem-

zeti kulturális identitás és az európai identitás kapcsolatának a megértése. 

E kompetencia alapja az a képesség, hogy különféle területeken hatékonyan tudjunk kommunikálni, figyelembe 

vesszük és megértjük a különböző nézőpontokat, tárgyalópartnereinkben bizalmat keltünk, és empatikusak va-

gyunk. Idetartozik még a stressz és a frusztráció kezelése, a változások iránti fogékonyság. Az attitűdök vonatkozá-

sában az együttműködés, a magabiztosság és az integritás a legfontosabb. Idetartozik még a társadalmi-gazdasági 

fejlődés, az interkulturális kommunikáció iránti érdeklődés, a sokféleség elismerése. Fontos része ennek az attitűd-

nek a személyes előítéletek leküzdésére és a kompromisszumra való törekvés. 
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8.Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 
 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

A szükséges ismeretek egyrészt az egyén személyes, szakmai és/vagy üzleti tevékenységeihez illeszthető lehetősé-

gek, kihívások felismerését, értelmezését, másrészt a gazdaság működésének átfogóbb megértését, a pénz világában 

való tájékozódást foglalják magukban. Az egyénnek tudatában kell lennie a vállalkozások pénzügyi és jogi feltét-

eleivel is. Olyan készségek, képességek tartoznak ide, mint tervezés, szervezés, irányítás, vezetés, delegálás, az 

elemzés, a kommunikálás, a tapasztalatok értékelése, kockázatfelmérés és vállalás, egyéni és csapatmunkában tör-

ténő munkavégzés. 

A pozitív attitűdöt a függetlenség, a kreativitás és az innováció jellemzi a személyes és társadalmi életben, vala-

mint a munkában egyaránt. Feltételezi a célok elérését segítő motivációt és elhatározottságot, legyenek azok sze-

mélyes, másokkal közös és/vagy munkával kapcsolatos célok vagy törekvések. 

 

 

 

 

9.Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

 

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség magában foglalja az esztétikai megismerés, illetve elképze-

lések, élmények és érzések kreatív kifejezése fontosságának elismerését mind a tradicionális művészetek nyelvein, 

illetve a média segítségével, ideértve különösen az irodalmat, a zenét, a táncot, a drámát, a bábjátékot, a vizuális 

művészeteket, a tárgyak, épületek, terek kultúráját, a modern művészeti kifejezőeszközöket, a fotót s a mozgóképet. 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

Olyan képességek tartoznak ide, mint művészi önkifejezés, műalkotások és előadások elemzése, saját nézőpont ösz-

szevetése mások véleményével, a kulturális tevékenységben rejlő gazdasági lehetőségek felismerése és kiaknázása. 

A pozitív attitűdök alapját a művészi kifejezés sokfélesége iránti nyitottság és az esztétikai érzék fejlesztésére való 

hajlandóság képezi. A nyitottság, az érdeklődés, a fogékonyság fejleszti a kreativitást és az arra való készséget, 

hogy a művészi önkifejezés és a kulturális életben való részvétel révén gazdagítsuk önismeretünket, emberi viszo-

nyainkat, eligazodjunk a világban. 

 

 

 

 

A kiemelt fejlesztési feladatok 
 

A Nemzeti alaptanterv kiemelt fejlesztési feladatai a kulcskompetenciákra épülnek. Összekötik a 

műveltségterületek bevezetőit és fejlesztési feladatait. 

 

1.Énkép, önismeret 

 

Az egyén önmagához való viszonya, önmagáról alkotott képe, a személyiség belső diszpozíciói saját befogadó alko-

tó tevékenysége során alakulnak ki, csakúgy, mint a személyiségére jellemző egyéb tulajdonságok. Az egyén maga 

határozza meg tevékenysége irányát, és aktivitásának mértéke, színvonala is nagymértékben függ az önmagáról, 

képességeiről, igényeiről alkotott képtől és az önmagával szemben támasztott elvárásoktól. A Nemzeti alaptanterv-

ben megnevezett értékek és kompetenciák csak akkor épülnek be a tanulók önképébe és válnak magatartást irányító 

tényezőkké, ha a tanulók maguk is részeseivé válnak az értékek megnevezésének, azonosításának, megértik követ-

kezményeiket, és megismerik az elsajátított tudás, készségek működését, felhasználhatóságát. Ahhoz, hogy a tanu-

lók képesek legyenek énképükbe, önreflexióikba integrálni az elsajátított tudást, készségeket, tanulást segítő beállí-

tódásokat, motívumokat, a tanítás-tanulás egész folyamatában gondoskodni kell arról is, hogy egyre kompeten-

sebbnek érezzék magukat saját fejlődésük, sorsuk és életpályájuk alakításában.  
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Az egyén önmagához való viszonyának alakításában alapvető célként tűzhető ki az önmegismerés és önkontroll; a 

felelősség önmagukért; az önállóság; az önfejlesztés igénye és az erre irányuló tevékenységek, valamint mindezek 

eredményeként a személyes méltóság. 

 

 

 

 

 

 

2.Hon- és népismeret 

 
Elengedhetetlen, hogy a tanulók ismerjék népünk kulturális örökségének jellemző sajátosságait, nemzeti kultúránk 

nagy múltú értékeit. Ennek során tanulmányozzák a kiemelkedő magyar történelmi személyiségek, tudósok,  felta-

lálók, művészek, írók, költők, sportolók tevékenységét, munkásságát, ismerjék meg a haza földrajzát, irodalmát, 

történelmét, mindennapi életét. Sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és közösségi  tevé-

kenységeket, amelyek az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismeréséhez, megbecsüléséhez, az 

ezekkel való azonosuláshoz vezetnek. Ismerjék meg a városi és a falusi élet hagyományait, jellegzetességeit. 

Fontos feladat a harmonikus kapcsolat elősegítése a természeti és a társadalmi környezettel, a nemzettudat mega la-

pozása, a nemzeti önismeret, a hazaszeretet elmélyítése és ettől elválaszthatatlan módon a hazánkban és szomszéd-

ságunkban élő más népek, népcsoportok értékeinek, történelmének, hagyományainak megbecsülése. A Nat a fiata-

lokat a szűkebb és tágabb környezet történelmi, kulturális és vallási emlékeinek, hagyományainak feltárására, ápo-

lására, az ezekért végzett egyéni és közösségi tevékenységre ösztönzi. 

 

 

 

3.Európai azonosságtudat - egyetemes kultúra 

 
Európa a magyarság tágabb hazája. A tanulók szerezzenek ismereteket az Európai Unió kialakulásának 

történetéről, alkotmányáról, intézményrendszeréről, az uniós politika szempontrendszeréről. Diákként és felnőt t-

ként tudjanak élni a megnövekedett lehetőségekkel. Magyarságtudatukat megőrizve váljanak európai polgárokká. 

Tanulóinkat iskolás éveik alatt is olyan ismeretekkel, személyes tapasztalatokkal kell gazdagítani, amelyek birto-

kában meg tudják találni helyüket az európai nyitott társadalmakban. Fontos az is, hogy európai identitásuk meg-

erősödésével nyitottak és elfogadóak legyenek az Európán kívüli kultúrák iránt is. 

A tanulók ismerjék meg az egyetemes emberi civilizáció legjellemzőbb, legnagyobb hatású eredményeit. Váljanak 

nyitottá és megértővé a különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások, a másság iránt. Szerezzenek informá-

ciókat az emberiség közös, globális problémáiról, az ezek kezelése érdekében kialakuló nemzetközi együttműkö-

désről. Növekedjék érzékenységük a problémák lényege, okai, az összefüggések és a megoldási lehetőségek keresé-

se, feltárása iránt. Az iskolák és a tanulók törekedjenek arra, hogy közvetlenül is részt vállaljanak a nemzetközi 

kapcsolatok ápolásában. 

 

 

 

4.Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés 

 
A demokratikus jogállamban a társadalom fejlődésének és az egyén sikerességének, boldogulásának s nem ritkán 

boldogságának is egyik fontos feltétele az egyén részvétele a civil társadalom, a lakóhelyi, a szakmai, kulturális kö-

zösség életében és/vagy a politikai életben.  

Olyan részvétel, amelyet a megfelelő tudás, a társadalmi együttélés szabályainak kölcsönös betartása, az erőszak-

mentesség jellemez, és az emberi jogok, a demokrácia értékeinek tisztelete vezérel. A Magyar Köztársaság közok-

tatási rendszerének tehát egyik alapvető feladata olyan formális, nem formális és informális tanulási lehetőségek 

biztosítása, amelyek elősegítik a tanulók aktív állampolgárrá válását. 

Az aktív állampolgári léthez ismeretek, képességek, megfelelő beállítottság és motiváltság szükséges. A megfelelő 

ismeretek az Ember és társadalom műveltségi területre koncentrálódnak, a képességek, értékorientációk, beállító-
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dások fejlődéséhez az iskolai tanulás teljes folyamata és az iskolai élet teremthet lehetőségeket. Az aktív állampol-

gári magatartáshoz szükséges részképességek (pl. a társadalmi viszonyrendszerek felismerésének képessége, az 

egyenlő bánásmódhoz való jog felismerésének képessége, a konfliktuskezelés, a humanitárius segítségnyújtás, az 

együttműködés képessége), értékorientációk, beállítódások (pl. felelősség, autonóm cselekvés, megbízhatóság, tole-

rancia, társadalmilag elfogadott viselkedés) elsajátítását döntően a tanulók aktív részvételére építő tanítás- és 

tanulásszervezési eljárások minősége, illetve az iskolai élet demokratikus gyakorlata biztosíthatja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Gazdasági nevelés 
 

A gazdálkodás és a pénz világára vonatkozó tudás nélkül nem érthetjük meg a bennünket körülvevő világ 

számunkra fontos folyamatainak jelentős hányadát; e tudás általános műveltségünk részévé vált. A gazdaság alap-

vető összefüggéseit értő és a javaikkal okosan gazdálkodni képes egyének nélkül nem képzelhető sem működő de-

mokrácia, sem életképes piacgazdaság. Minden olyan országnak, amely anyagi biztonságra törekszik és szeretne 

helytállni a globális versenytérben, elemi érdeke, hogy állampolgárai nyitottak legyenek a gazdaság világa felé. A 

társadalom számára is nélkülözhetetlen, hogy tagjaiban pozitív attitűd alakuljon ki az értékteremtő munka, a ja-

vakkal való gazdálkodás és a gazdasági ésszerűség iránt. Értsék a fogyasztás gazdaságot mozgató szerepét, saját 

fogyasztói magatartásuk jelentőségét, felelősségét.Az iskolai nevelésnek alapvető szerepe van abban, hogy a tanu-

lók tudatos fogyasztókká váljanak, mérlegelni tudják a döntéseikkel járó kockázatokat, a hasznot vagy a költsége-

ket. Ismerjék fel a fenntartható fogyasztás és az egyéni érdekeik kapcsolatát. Hozzájárul annak a képességnek a ki-

alakításához, hogy megtalálják az egyensúlyt a rövidebb és hosszabb távú előnyök között. Elősegíti, hogy képessé 

váljanak a rendelkezésükre álló erőforrásokkal való gazdálkodásra, beleértve a pénzzel való bánni tudást is.  

 

6.Környezettudatosságra nevelés 

 
A környezettudatosságra nevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók magatartásának, életvitelének kialakulását 

annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a környezetmegóvására, elősegítve ezzel az élő termé-

szet fennmaradását és a társadalmak fenntartható fejlődését. 

A fenntartható fejlődés feltételezi az egész életen át tartó tanulást, amelynek segítségével tájékozott és tevékeny ál-

lampolgárok nevelődnek, akik kreatívan gondolkodnak, eligazodnak a természet és a környezet, a társadalom, a 

jog és a gazdaság területén, és felelősséget vállalnak egyéni vagy közös tetteikért. Mindez úgy valósítható meg, ha 

különös figyelmet fordítunk a tanulók természettudományi gondolkodásmódjának fejlesztésére. Ha a tanulók érzé-

kennyé válnak környezetük állapota iránt, akkor képesek lesznek a környezet sajátosságainak, minőségi változása-

inak megismerésére és elemi szintű értékelésére, a környezet természeti és ember alkotta értékeinek felismerésére 

és megőrzésére, a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességeik vállalására és jogaik gyakorlására. A kör-

nyezet ismeretén és a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő magatartásnak a 

tanulók életvitelét meghatározó erkölcsi alapelvnek kell lennie egyéni és közösségi szinten egyaránt. 

A környezeti nevelés során a tanulók ismerjék meg azokat a jelenlegi folyamatokat, amelyek következményeként 

bolygónkon környezeti válságjelenségek mutatkoznak. Konkrét hazai példákon ismerjék fel a társadalmi-gazdasági 

modernizáció egyénre gyakorolt pozitív és negatív hatásait a környezeti következmények tükrében. Értsék a fo-

gyasztás és a környezeti erőforrások kapcsolatát, a fenntartható fogyasztás elvét. 

Kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába. Életmódjukban a természet tisz-

telete, a felelősség, a környezeti károk megelőzése váljék meghatározóvá. Szerezzenek személyes tapasztalatokat a 

környezeti konfliktusok közös kezelése és megoldása terén. 

 

7.A tanulás tanítása 
 

A tanulás a pszichikum tartós módosulása külső tényezők hatására, tehát nem csupán ismeretelsajátítás és a figye-

lem, emlékezet működtetése. Tág értelmezése magában foglalja valamennyi értelmi képesség és az egész személyi-

ség fejlődését, fejlesztését. Ez az iskola alapfeladata. 
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A tanulás számos összetevője tanítható. Minden pedagógus teendője, hogy felkeltse az érdeklődést a különböző 

szaktárgyi témák iránt, útbaigazítást adjon a tananyag elsajátításával, annak szerkezetével, hozzáférésével kapcso-

latban, valamint tanítsa a gyerekeket tanulni. Törekedjenek arra, hogy a tanulók fokozatos önállóságra tegyenek 

szert a tanulás tervezésében, vegyenek részt a kedvező körülmények (külső feltételek) kialakításában. 

. A hatékony tanulás módszereinek és technikáinak az elsajátíttatása, az önművelés igényének és szokásának ki-

bontakoztatása, a könyvtári és más információforrások használata elsősorban a következőket foglalja magában: az 

alapkészségek kialakítása (értő olvasás, íráskészség, számfogalom fejlesztése), az előzetes tudás és tapasztalat 

mozgósítása; az egyénre szabott tanulási módszerek, eljárások kiépítése; a csoportos tanulás módszerei, kooperatív 

munka; az emlékezet erősítése, célszerű rögzítési módszerek kialakítása; a gondolkodási kultúra fejlesztése; az 

önművelés igényének és szokásának kibontakoztatása; az egész életen át tartó tanulás eszközeinek megismerése, 

módszereinek elsajátítása. 

A tanulás fontos színtere, eszköze az iskola könyvtára és informatikai bázisa. A hagyományos tantermi oktatást az 

iskola keretein belül is kiegészítik az egyéni tanulási formák, amelyekhez sokféle információforrás gyors elérésére 

van szükség. A könyvtár használata minden ismeretterületen nélkülözhetetlen. Az önálló ismeretszerzés érdekében 

a tanulóknak el kell sajátítaniuk a könyvtári ismeretszerzés technikáját, módszereit mind a nyomtatott dokumen-

tumok, mind az elektronikus dokumentumok használata révén. Ismerniük kell a könyvtári keresés módját, a kere-

sés eszközeit, a főbb dokumentumfajtákat, valamint azok tanulásban betöltött szerepét, információs értékét. El kell  

sajátítaniuk az adatgyűjtés, témafeldolgozás, forrásfelhasználás technikáját, az interneten való keresés stratégiáját. 

A tanulás megszervezhető az iskolán kívül is. Tanulási színtér pl. a múzeum, a kiállító terem, a művészeti előadás 

színtere, de akár a „szabadtér” is. A pedagógus fontos feladata, hogy megismerje a tanulók sajátos tanulási módjait, 

stratégiáit, stílusát, szokásait. Vegye figyelembe a megismerés életkori és egyéni jellemzőit, és ezekre alapozza a 

tanulás fejlesztését. Gondosan kutassa fel és válassza meg a fejlesztés tárgyi-cselekvéses, szemléletes-képi és el-

vont-verbális útjait, és életszerű tartalommal ruházza fel azokat. Törekednie kell a gondolkodási képességek, első-

sorban a rendszerezés, a valós vagy szimulált kísérleteken alapuló tapasztalás és kombináció, a következtetés és a 

problémamegoldás fejlesztésére, különös tekintettel az analízis, szintézis, összehasonlítás, általánosítás és konkre-

tizálás erősítésére, mindennapokban történő felhasználására. Olyan tudást kell kialakítani, amelyet új helyzetekben 

is lehet alkalmazni.  

Előtérbe kerül az új ötletek kitalálása, azaz a kreatív gondolkodás fejlesztése. Ezzel párhuzamosan érdemes 

hangsúlyt helyezni a tanulói döntéshozatalra, az alternatívák végiggondolására, a variációk sokoldalú alkalmazásá-

ra, a kockázatvállalásra, az értékelésre, az érvelésre. Fontos feladat a kritikai gondolkodás megerősítése, a konflik-

tusok kezelése, az életminőség javítása, az életvitel arányainak megtartása, az értelmi, érzelmi egyensúly megte-

remtése, a teljesebb élet megszervezése. 

 

8.Testi és lelki egészség 
 

Az iskolára nagy feladat és felelősség hárul a felnövekvő nemzedékek egészséges életmódra nevelésében, minden 

tevékenységével szolgálnia kell a tanulók egészséges testi, lelki és szociális fejlődését. Személyi és tárgyi környeze-

tével segítse azoknak a pozitív beállítódásoknak, magatartásoknak és szokásoknak a kialakulását, amelyek a gye-

rekek, a fiatalok egészséges életvitellel kapcsolatos szemléletét és magatartását fejlesztik. Az egészséges életmódra 

nevelés nemcsak a betegségek megelőzésének módjára tanít, hanem az egészséges állapot örömteli megélésére és a 

harmonikus élet értékként való tiszteletére is nevel. A pedagógusok készítsék fel a gyerekeket, fiatalokat arra, hogy 

önálló, életükben életmódjukra vonatkozóan helyes döntéseket tudjanak hozni, egészséges életvitelt alakítsanak ki, 

és a konfliktusokat képesek legyenek megoldani. Fejlesszék a beteg, sérült és fogyatékos emberek iránti elfogadó és 

segítőkész magatartást. Ismertessék meg a környezet - elsősorban a háztartás, az iskola és a közlekedés, veszélyes 

anyagok -, egészséget, testi épséget veszélyeztető leggyakoribb tényezőit. 

Készítsenek fel a veszélyhelyzetek egyéni és közösségi szintű megelőzésére, kezelésére. Az iskola feladata az is, 

hogy felkészítsen az önálló gyalogos közlekedésre, a tömegközlekedési eszközök használatára, az utas balesetek el-

kerülésének módjaira. Figyelmet kell fordítani a veszélyes anyagok, illetve készítmények helyes kezelésére, legfon-

tosabb szabályaira (felismerésére, tárolására). Nyújtsanak támogatást a gyerekeknek - különösen a serdülőknek - a 

káros függőségekhez vezető szokások (pl. dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, helytelen táplálkozás) kialakulá-

sának megelőzésében. Az iskola megkerülhetetlen feladata, hogy foglalkozzon a szexuális kultúra és magatartás 

kérdéseivel, a családi életre, a felelős, örömteli párkapcsolatokra történő felkészítéssel. Az egészséges, harmonikus 

életvitelt megalapozó szokások a tanulók cselekvő, tevékeny részvételével alakíthatók ki. Fontos, hogy 

az iskolai környezet is biztosítsa az egészséges testi, lelki, szociális fejlődést. Ebben a pedagógusok életvitelének is 

jelentős szerepe van. 

 

 

9.Felkészülés a felnőtt lét szerepeire 
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A felnőtt lét szerepeire való felkészülés egyik fontos eleme a pályaorientáció. Általános célja, hogy segítse a tanu-

lók további iskola- és pályaválasztását. Összetevői: az egyéni adottságok, képességek megismerésén alapuló önis-

meret fejlesztése; a legfontosabb pályák, foglalkozási ágak és a hozzájuk vezető utaknak, lehetőségeknek, alternatí-

váknak a megismerése tevékenységek és tapasztalatok útján. Tudatosítanunk kell a tanulókban, hogy életpályájuk 

során többször kényszerülhetnek pályamódosításra. Az iskolának - a tanulók életkorához és a lehetőségekhez ké-

pest - átfogó képet kell nyújtania a munka világáról. Ennek érdekében olyan feltételeket, tevékenységeket kell biz-

tosítani, amelyek elősegíthetik, hogy a tanulók kipróbálhassák képességeiket, elmélyedhessenek az érdeklődésük-

nek megfelelő területeken, ezzel is fejlesztve ön- és pályaismereteiket. A pályaorientáció csak hosszabb folyamat 

során és csak akkor lehet eredményes, ha a különböző tantárgyak, órán és iskolán kívüli területek, tevékenységek 

összehangolásán alapul. Kiemelt figyelmet igényel a rugalmasság, az együttműködés és a bizonytalanság kezelé-

sének a képessége egyéni és társadalmi szinten egyaránt  

 

Ezen feladatok megvalósítása érdekében válogatódott ki és rendeződött témakörökbe a tananyag  .  

Így a 7. évfolyamon az ökológiai rendszerekkel, a növényi, állati test felépítésével, működésével és a rend-

szertannal, a 8. évfolyamon pedig az ember szervezetével és egészségével ismerkednek meg a tanulók. 

A NAT által kiemelt fejlesztési feladatok megvalósítását a biológia az alábbi módon vállalja fel: 

A testi és lelki egészség, valamint az énkép és önismeret fejlesztési feladatai többnyire a 8. évfolyam 

ismereteihez kapcsolódnak. Ekkor sajátítják el a tanulók az emberi test anatómiai, fiziológiai ismereteit és 

az egészségük megőrzését segítő tudni és tennivalókat. 

Ezért itt van elsősorban lehetőség: 

 – saját szervezetük felépítése, működése és kamaszkori változásai iránti érdeklődés felkeltésére, 

 – a környezet az életvitel és a szervezet egészségi állapota közti összefüggések felismertetésére, 

 – az egészséges életmód igényének kialakítására és a harmonikus életvitelt megalapozó szokásrendszer 

elsajátítására, 

 – az élvezeti szerek, drogok kipróbálásának és használatának elutasítását, a káros szenvedélyek kialaku-

lásának megakadályozását segítő viselkedési formák megismertetésére, 

 – a betegségek megelőzésének, az időben történő orvoshoz fordulás fontosságának, a betegápolás és első-

segélynyújtás alapismereteinek elsajátítására és gyakorlására, 

 – a reális önismeret és az önnevelés fejlesztésére, 

 – az alapvető erkölcsi normák valamint az egészség a becsület és a tudás értékként való elfogadtatására. 

A felsoroltak sikeres megvalósítása csak az egészségtan modultanterv 8. évfolyamra tervezett anyagával 

szerves egységben oldható meg. Ezért a két tantárgy ismereteit tanmeneti és tankönyvi szinten ösz-

sze kell hangolni. A 7. és a 8. évfolyamának tananyaga része és segítője a környezeti nevelésnek. A 

Távoli tájak életközösségei valamint A növények, állatok teste és élete című témakörök ismereteinek 

elsajátítása során feltárul a tanulók előtt az élővilág szépsége, változatossága és veszélyeztetettsége. 

Kialakul bennük a környezet iránti érzékenység, felelősségérzet, mely a környezettudatos magatartás 

alapja. 

A biológiai rendszerek szabályozó folyamatainak ismeretei segítik az összefüggések, kölcsönhatások, 

törvényszerűségek felismerését, tudatosulását. Ezáltal formálódik a tanulók ökológiai szemlélete, fejlődik 

természettudományos gondolkodása 

A hon- és népismeret feladatainak megvalósításához az európai és világhírű magyar kutatók, termé-

szettudósok és orvosok életének munkásságának és eredményeinek bemutatásával járul hozzá a tantárgy. 

A tanulás tanítása fejlesztési feladatainak megvalósítása a tantárgy egészét átszövi. Ismeretanyagának 

feldolgozása elválaszthatatlan a természettudományos megismerési módszerek alkalmaztatásától, a megis-

merési képességek fejlesztésétől, az egyéni és csoportos tanulás formáinak gyakorlásától, az önálló tanulási 

technikák elsajátításától és a permanens önművelődés igényének kialakításától. Mindezen feladatok megva-

lósításához, a reális önismeret és a pozitív énkép kialakulásához, valamint a harmonikus személyiségfej-

lődéshez sokoldalú és rendszeres értékelés is szükséges. 
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AZ ÉRTÉKELÉS LEGGYAKORIBB FORMÁI 

 – Az önálló és csoportos tanulói tevékenység: forráshasználat; megfigyelés; kísérletezés; applikációs te-

vékenység; programkészítés, szervezés. 

 – Szóbeli feleltetés. 

 – Írásbeli ellenőrzés: munkafüzet, munkalap, feladatlap, témazáró. 

 – Önálló – tanórán kívüli – forráshasználat (könyv, folyóirat, multimédiás eszközök), megfigyelés, adat-

gyűjtés, kiselőadás, programkészítés. 

Értékelési szempontok: 

  

 

  –Milyen szinten sajátította el a tanuló a tananyaghoz kapcsolódó szaknyelvet és az élőlények 

testtopográfiai ismereteit? 

 – Hogyan használja a megismerési algoritmusokat? 

 – Felismeri-e az élőlényeket, tudja-e őket jellemezni? 

 – Képes-e a megismert tények, folyamatok, fogalmak elemzésére, törvényszerűségek bizonyí-

tására? 

 – Érti-e az ökológiai rendszerek szabályozó folyamatait, tudja e példákkal illusztrálni a kör-

nyezet –életmód- szervezet, valamint a szervek felépítése és működése közti oksági össze-

függéseket? 

 – Képes-e a növényi és állati anyagcsere összehasonlítására, látja e az autotróf anyagcsere 

szerepét a bioszférában? 

 – Felismeri e a növény és állatvilág élőlényeinek testfelépítésében és életműködéseinek fejlő-

désében az evolúciós újításokat? 

 – Képes-e a megismert élőlények rendszerezésére? 

 – Ismeri-e az emberi szervezet felépítését, működését, szabályozó folyamatait? 

 – Látja-e szervezetében a rész és az egész viszonyát, az életfolyamatok irreverzibilitását? 

 – Elsajátította-e és alkalmazza-e a mindennapokban az egészséges életvitel szokásrendszerét? 

 – Tudja-e, mikor kell orvoshoz fordulni és hogyan kell ott viselkedni? 

 – Rendelkezik-e megfelelő önállósággal a megfigyelések, vizsgálódások, kísérletek végzésé-

ben, az eszközök balesetmentes használatában, az információhordozók kiválasztásában, 

hasznosításában? 
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 – Elsajátította-e az értő, a válogató a kritikai olvasás megfelelő szintjét, és tudja-e hasznosí-

tani az ismeretszerzés folyamatában? 

 – Miként tud önállóan vagy társaival együttműködve ismereteket szerezni, gyakorlatokat vé-

gezni, megszerzett ismereteit új szituációban alkalmazni? 

  _ Milyen módon és mértékben vesz részt a csoportmunkákban,anyaggyűjtésben,a környezet 

esztétikumának alakításában? 

 – Milyen mértékben vált személyiségének jellemzőjévé a környezet- és egészségvédelem, va-

lamint a permanens önművelődés igénye? 

 

 

1.1.Célok és feladatok 

 

 

 Feleleveníteni, rendszerezni, bővíteni és továbbfejleszteni a természetismeret 5–6. évfolyamán elsa-

játított ismereteket, készségeket, képességeket. 

 Megismertetni az életközösségek mint dinamikusan változó ökológiai rendszerek legjellemzőbb élő-

lényeit, oksági összefüggéseit, kölcsönhatásait, törvényszerűségeit, szennyeződésük leggyakoribb 

veszélyforrásait és következményeit. 

 Megláttatni a növényi és az állati testszerveződés és működés megismerése során az élővilág szép-

ségét, sokszínűségét és változékonyságát. 

 Felismertetni az evolúció főbb állomásait az élőlények testszerveződésében, szerveik, szervrendsze-

reik és életműködéseik fejlődésében. 

 Fejleszteni a tanulók rendszerszemléletét, a rendszerezés alapelveinek, kategóriáinak megismerteté-

sével, és az élőlények besorolásával. 

 Megláttatni a rendszertan és az evolúció kapcsolatát. 

 Feltárni a az autotróf és a heterotróf világ kapcsolatrendszerét. 

 Megismertetni az emberi test szerveződését, működését, szabályozó folyamatait, kamaszkori válto-

zásait és a tennivalókat. 

 Megértetni, hogy a környezet, az életvitel és a szervezet egészségi állapota szorosan összefügg 

egymással. 

 Beláttatni a betegségmegelőzés, valamint a betegápolási és elsősegély-nyújtási ismeretek, gyakorla-

tok sajátításának fontosságát. 

 Tudatosítani a káros szenvedélyek szervezetre gyakorolt hatását, következményeit és kialakulásuk 

megelőzésének fontosságát. 

 Megértetni és elfogadtatni, hogy a tudás, az egészség és a becsület pénzzel nem megvehető emberi 

érték, melynek védelme minden ember legfontosabb feladat. 

 Segíteni a környezetvédelem és az egészséges életvitel szokásrendszerének elsajátítását, mindennapi 

életben való használatát. 

 Továbbfejleszteni és gyakoroltatni az önálló ismeretszerzés megismerési módszereit, az informá-

cióhordozók használatát. 

 Elsajátíttatni az ismeretek megszerzése és a feladatok megoldása során, a társakkal való együttdol-

gozás technikáit. 
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1.2.Célok és eszközök az oktatás folyamatában 

(A NAT-2007 elvárásainak megfelelően) 

 
 

 

 

1. „Intézményünk helyi tanterve - az óraszámok változatlanul hagyása mellett - előírja a termé-

szettudományos ismeretek növelését. Az említett műveltségi területnek különös figyelmet adunk 

az oktatási folyamatban és a vonatkozó kompetenciákat a többi tantárgyhoz kapcsolódó tevé-

kenységek során is fejlesztjük. A kidolgozandó tanmenetekben átjárókat és kapcsolódási pontokat 

keresünk a többi tantárgyhoz.” 

 

2. „Tantervünk fontos pedagógiai célnak tekinti a játékosság fokozását a bevezető és kezdő sza-

kaszban. Pedagógiai módszereinket és tanmeneteinket olyan irányban módosítjuk, hogy a tanulók 

iskolai motivációját ezzel az eszközzel is növelhessük. Szükségesnek tartjuk enne a játékosságnak 

a révén megkönnyíteni az átmenetet az óvoda és az iskola között, és a tanulás okozta nehézségek 

oldására is figyelmet kívánunk fordítani ebben az érzékeny és meghatározó életkorban.” 

 

3. „Tantervünk elengedhetetlen pedagógiai követelményeknek tekinti a terhelésnek a képességek-

hez való igazítását. Tantervünk - az oktatási folyamatot irányító dokumentumként  

- előírja az egyéni képességek figyelembe vételét, és a differenciálás révén megvalósítható egyéni 

terhelés követelményét, gyakorlatát.” 

 

4. „A diagnosztikai méréseket fontosnak tartjuk az egyéni fejlesztés útján. A mérések rendszeres-

sé tételéhez azzal is biztosítani kívánjuk a technikai feltételeket, hogy a mérések napján tanulóink-

nak felmentést adunk - a testnevelés és a szabadon választott órák kivételével - a többi 

 tanórán való kötelező részvétel alól.” 

 

5. „Intézményünk fontosnak tartja, hogy fokozza a lemaradó vagy gyengébb képességű tanulók 

állandó és rendszerszerű felzárkóztatását. Ennek érdekében a nem szakrendszerű képzés kereté-

ben, és a többi tanóra kompetencia fejlesztő szakaszaiban, a méréseknek megfelelő egyéni telje-

sítményszinthez igazodva, differenciált oktatás keretében valósítjuk meg a felzárkóztatást.” 
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1.3.Fejlesztési követelmények 

 

A tanuló legyen nyitott, tanúsítson érdeklődést környezete és szervezete iránt. Legyen érzékeny problé-

máira. Tanuljon meg tapasztalatokat, tudományos ismereteket szerezni. Legyen képes megszerzett tudá-

sát a mindennapi életben hasznosítani. Váljon igényévé az önálló ismeretszerzés. 

Ehhez az szükséges, hogy: 

 – legyen képes a természetben és a szervezetében játszódó jelenségek, folyamatok, változások, kölcsönha-

tások tudatos megfigyelésére; 

 – tudjon vizsgálatokat, kísérleteket önállóan végezni és rendelkezzen megfelelő gyakorlattal az anyagok 

eszközök ismeretében, balesetmentes használatában; 

 – ismerje fel a megfigyelések, vizsgálódások feladataiban rejlő problémát, legyen képes azok tapasztala-

tait értelmezni, magyarázni, belőle következtetéseket levonni és róluk írásos, rajzos feljegyzéseket ké-

szíteni; 

 – tudja a szöveges és a képi információhordozókat önállóan használni, diagramokat elemezni, ezekből 

következtetéseket levonni; 

 – legyen képes ismereteinél a lényeges és a lényegtelen elkülönítésére, a mennyiségi és minőségi jellemzők 

összehasonlítására, az ok-okozati összefüggések felismerésére és magyarázatára; 

 – tudja használni az ismeretek megszerzésénél és reprodukálásánál a megismerési algoritmusokat, 

 – vegye észre az egészséges test felépítésének és működésének csodáit; 

 – ismerje a környezetét és egészségét károsító tényezőket, használja fel ismereteit a veszély időbeni felis-

merésére és elhárítására; 

 – tekintse egészségének, környezetének védelmét elsőrendű feladatának és vegyen részt aktívan a megva-

lósításban. 

Sajátítson el megfelelő mennyiségű és mélységű ismereteket az élő és élettelen anyag tulajdonságairól, 

szerkezetének és működésének összefüggéseiről. 

Ennek érdekében: 

 – ismerje meg a legfontosabb szerves és szervetlen anyagok jellemző tulajdonságait; 

 – tudja az élelmiszerek, ételek tápanyag-tartalmát és táplálkozását e szerint alakítsa; 
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 – értse, hogy az élő szervezetet felépítő anyagok mennyisége, aránya és szerkezete elválaszthatatlan a 

működéstől; 

 – ismerje fel az élő anyag különböző megjelenési formáiban a hasonlóságokat és a különbségeket; 

 – lássa az ökológiai rendszerekben az anyagok áramlását, körforgását; 

 – értse a növényi, állati és emberi szervezet építő és lebontó anyagcsere-folyamatainak elválaszthatatlan-

ságát; 

 – legyenek biztos ismeretei a szervezetet károsító anyagok (nikotin, alkohol és a drog) mérgező hatásáról 

kipróbálásuk és használatuk veszélyeiről; 

 – ismerje a leggyakoribb környezetszennyező anyagokat, törekedjen felhalmozódásuk megelőzésére és az 

esetlegesen kialakuló károk csökkentésére. 

 

 

 

 

 

 

 

A környezetben való tájékozódás érdekében szükséges tudnia, hogy a természet élő és élettelen dolgai, 

jelenségei, kölcsönhatásai időben és meghatározott térben zajlanak. 

Így fontos, hogy: 

 – tudja, a természetben minden állandó változásban, mozgásban van, 

 – tudja, a természeti jelenségek, folyamatok, kölcsönhatások időben és térben játszódnak, 

 – értse a folyamatok időbeliségét és visszafordíthatatlanságát, 

 – ismerje fel az élőlények egyedfejlődési szakaszait és időtartamát, 

  – tudatosuljon benne, hogy az élőlények elválaszthatatlanok környezetüktől, mert azzal állandó és folyto-

nos anyagcserét folytatnak, 

 – rendelkezzen megfelelő szintű testtopográfiai ismerettel az élőlények és saját szerveztük felépítésénél, 

 – lássa a test külső és belső tereiben a rész és az egész viszonyát, 

 – ismerje a főbb biomok, életközösségek földrajzi helyét. 

 

Lássa a természettudományok XX. században bekövetkezett fejlődését és meghatározó szerepét 

a Föld és a földi élet jövőjében. 

Ennek érdekében: 

 – ismerje a közvetlen tapasztalatszerzés módszereit, szerepét és jelentőségét a természettudományos meg-

ismerésben; 

 – tudja, hogy ezen tapasztalatait az információhordozók által bővítheti, fejlesztheti; 

 – fogadja kritikával az információkat, mert téves nézetekkel is találkozhat; 

 – értékrendjében kapjon megfelelő helyet a tudomány és a tudás tisztelete; 

 – ismerje hazánk kiemelkedő eredményeket elért tudósait, kutatóit, orvosait; 

 – legyen büszke eredményeikre, nemzetközi elismertségükre; 

 – törekedjen munkásságuk széles körű ismertetésére és hírnevük öregbítésére. 
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Kiemelt fejlesztési feladatok és kulcskompetenciák jelzése  

Kiemelt fejlesztési feladatok: 

- énkép és önismeret                   ÉN) 

- hon- és népismeret                         H) 

- európai azonosságtudat – egyetemes kultúra   E) 

- aktív állampolgárság, a demokráciára nevelés   A) 

- gazdasági nevelés                            G) 

- környezettudatosságra nevelés              K) 

- tanulás tanítása                               T) 

- testi és lelki egészség                      TE) 

- felkészülés a felnőtt lét szerepeire              F) 

 

Kulcskompetenciák: 

- anyanyelvi kommunikációs                       ak) 

- idegen nyelvi kommunikáció                             ik) 

- matematikai kompetencia                              m) 
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- természettudományos kompetencia                      tt) 

- digitális kompetencia                                d) 

- hatékony, önálló tanulás                             hö) 

- szociális és állampolgári kompetencia                    szá) 

- kezdeményező képesség és vállalkozói kompetencia      kv) 

- esztétikai-művészeti tudatosság és kifejező képesség            em) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ÉVFOLYAM 

 

Időkeret: 

Évi óraszám: 55 

Heti óraszám: 1.5óra 

 

Javasolt óraterv 

 

Témák Óraszámok felhasználása Összes óraszám 

 

Száma 

 

Neve 

 

Új ismeret 

  

Ismétlés, 

ellenőrzés 

 

55 

 Év eleji ismétlés –  4 4 

1. Ökológiai rendszerek sza-
bályozó folyamatai 

(megismerési módszerek) 

  1 1 

2. Távoli tájak életközösségei 
15  2 17 

3. Az élőlények környezete és 
az életközösségek 

11  2 13 

4. Az ember felelőssége 4  0 4 

5. Az élőlények rendszerezé-
se 

9  1 10 

 Év végi ismétlés –  7 7 
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1. téma: Ökológiai rendszerek szabályozó folyamatai 

Cél: (E,K,T,A,H,G,----ak,tt,em,ik,hö) 

 

 

   
 Feleleveníteni és alkalmaztatni a természetismeretben elsajátított biológiai és földrajzi ismerete-

ket. 

 Megláttatni a környezeti tényezők, az élőlények tűrőképessége és előfordulása közti összefüggé-

seket. 

 Tudatosítani az élőlények közti kölcsönhatások szerepét az ökológiai rendszerek egyensúlyának 

szabályozásában. 

 Megismertetni az ökológiai rendszerek szerkezetét, felépítését és változásait. 

 Bemutatni a termelő szervezetek jelentőségét, és az anyagok körforgását a földi életben. 

  Megláttatni a bioszféra fenyegetettségét és védelmének fontosságát. 

 A tanulás iránti motiváció felkeltése és fenntartása. 

 Az értelmes, összefüggésekre épülő tanulás elsajátításának gyakoroltatása az információhordo-

zók felhasználásával. 

 

Tartalom Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

Az élőlény és környezete. 
 
 
Az életközösségek szerveződése, szerke-
zete, időbeni változása és pusztulása. 
 
 
 
Táplálkozási kapcsolatok, táplálkozási 
szintek. 
Anyagforgalom és energiaáramlás az 
életközösségekben. 
 
Az emberi tevékenység hatása az életkö-
zösségekre. A Föld globális gondjai. 
 
 
A lakóhely környezeti problémái. 
 

Példákkal bizonyíttatni a környezeti tényezők, a tűrőképesség 
és az élőlények előfordulása közti összefüggéseket. 
 
Feltárni az életközösségek változásainak és élőlényeik térbeli 
elrendeződésének okát. 
Tudatosítani az élőlények közti kölcsönhatások szerepét az 
életközösségek szabályozó folyamataiban. 
 
Gyakoroltatni táplálékláncok, táplálkozási hálózatok összeállí-
tását. 
Megláttatni az anyagforgalom és az energiaáramlás elválaszt-
hatatlanságát. 
Kiselőadás készítése Borbás Vince ökológusról. 
Környezetszennyezéssel kapcsolatos hírek, újságcikkek gyűjté-
se, elemzése, tablók készítése. 
Tudatosítani az ember felelősségét a földi élet alakulásában. 
 
Helyi környezetvédő programok összeállítása, megvalósításuk 
értékelése. 
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2. téma: A távoli tájak életközösségei 

 

Cél: (K,T,F,G,----tt,em,ik,hö,d,kv) 

 

  

 

 Megértetni az élővilág övezetes elrendeződésének okát, biotikus és abiotikus tényezőinek összefüg-

géseit és kölcsönhatásait. 

 Megismertetni az életközösségek földrajzi helyét, legjellemzőbb élőlényeinek előfordulását, külle-

mét, életmódját és az életközösségben betöltött szerepét. 

 Tudatosítani az élőlények környezete, életmódja, szervezete, valamint szerveinek felépítése és mű-

ködése közti összefüggéseket. 

 Gyakoroltatni a megismert élőlények rendszerezését. 

 Felismertetni a tájak és élőlények veszélyeztetettségét, okát és elhárításuk szükségességét. 

 Feltárni a lokális környezetszennyezés globális következményeit. 

 Kialakítani a környezetvédelemben való aktív részvétel igényét. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tartalom Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

A trópusi esőerdők földrajzi helye, élet-
feltételei, szerkezete. 
Élőlényei: fán lakó orchideák, liánok, ko-
librik, bőgőmajmok, jaguár, dél-amerikai 
anakonda . 
Az esőerdők veszélyeztetettsége, pusztu-
lása 
A szavanna éghajlat természetes növény-
társulásainak földrajzi helye, életfeltét-
elei. 
Élőlényei: akáciák, majomkenyérfák, 
csimpánz, nílusi krokodil, antilopok, 
strucc, oroszlán. 
 
A sivatag mint élőhely. 
Jellemző élőlényei a kaktuszok, a dro-
medár, a sivatagi róka, a sivatagi ugró-
egér és a skorpiók. 
Az elsivatagosodás okai és veszélyei. 
Ültetvények növényei 

A tanulók földrajzi ismereteinek alkalmaztatása. 
Földrajzi atlasz használata. 
A megismert élőlényekből táplálkozási lánc összeállítása. 
 
Tudatosítani az éghajlati tényezők és a természetes növénytaka-
ró összefüggéseit. 
 
 
 
 
Szavannai táplálékláncok összeállítása. 
A megismert élőlények rendszerezése. 
Feltárni az élőhely szűkülésének okait és a vadászat veszélyeit. 
 
Megláttatni a kedvezőtlen környezet és a túlélési stratégiákban 
megnyilvánuló alkalmazkodást. 
Élőlények megismerése megismerési algoritmusok segítségével. 
Hazánkban is használatos fűszernövnyek , gyógynövé-
nyek,”déligyümölcsök” származása –felhasználása - veszélyei. 
Példák gyűjtése a környezethez való alkalmazkodásra. 
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Tartalom Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

A mediterrán területek földrajzi helye, 
környezeti adottságai és jellemző élőlé-
nyei. Babérlombú erdők, paratölgy, 
kaméleon,citromfa,olajliget, 
 

A lombhullató erdők elterjedése, 

környezeti adottságai, jellegzetes nö-

vényei és állatai. 
Bükk ,tölgy,gyertyán. hegyi szil,nagy 
pele,macskabagoly, vadmacska  
Erdőgazdálkodás 

A füves területek előfordulása, környe-

zeti adottságai. Élőlényeinek testfelépíté-

se, életmódja.  

A füves területek pusztulásának okai és 

védelmük. Prérikutya , villásszarvú anti-

lop,prérifarkas, 
 
A tajga kiterjedése, életfeltételei. 
Élőlényei: vörös-, és lucfenyő, bibircses 
nyír, mohák, siketfajd, mókus, hiúz, far-
kas. 
A tajgaerdő pusztulása és okai. 
 
A tundra földrajzi helye, éghajlata, élet-
feltételei. 
Élőlényei: mohák, zuzmók, törpecserjék, 
rénszarvas. 
Élet az Északi-, és a Déli-sarkon: jeges-
medve, császárpingvin, borjúfóka 
 
 
A tenger mint élőhely. 
A tenger tagolódása és lebegő élőlényei: 
plankton, füles medúza. 
A part és a partközel élőlényei: a barna-
moszatok, mosdószivacs, heringsirály, 
kárókatona. 
 
Nyílt vizek állatai: hering, heringcápa és 
a kék bálna. 
 
A tengerek, óceánok szerepe, veszélyez-
tetettsége és a megelőzés lehetőségei. 
 

Megismertetni a savas esők veszélyét, és kialakulásuk megelő-
zésének lehetőségeit. 
Termesztett trópusi és mediterrán növények vizsgálata. 
 

A hazai erdőkről tanultak felidézése. 

A megismert növények és állatok megkülönböztető jegyeinek 

kiemelése. Táplálékláncok összeállítása. 
A megismert élőlények tulajdonságainak összehasonlítása, azo-
nosságok és különbségek felismerése. 
A rét életközösségéről tanultak (életmód és az élőhely közti 
kapcsolat) felidézése. Táplálékláncok összeállítása 
Példákkal bizonyítani a szervek felépítése és működése közti 
összefüggést. 
 
 
 
 
 
A tajga élőlényeiből táplálkozási lánc összeállítása. 
 
 
A tundra élőlényeinek rendszerezése, táplálkozási lánc összeál-
lítása. 
 
 
 
 
 
Összehasonlítani a tengeri régiók életfeltételeit. 
Feltárni az életfeltételek alakulása, a faj- és az egyedszám ösz-
szefüggéseit. 
Megláttatni a tengerpart és a tenger élőlényeinek kapcsolatát. 
 
 
 
Példákkal illusztrálni a vízi életmódhoz való alkalmazkodást. 
 
 
Tudatosítani a tenger veszélyeztetettségét, védelmének fontos-
ságát és a bioszférában betöltött szerepét. 
 
 

 

3. téma: A növényi test felépítése és életműködései 

Cél: (K,T,A,H,G,----tt,em,ik,hö,d,) 

 



Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Biológia 
 

Helyi tanterv 2015 

 Alkalmaztatni a növények szervezetével kapcsolatos tanulói ismereteket. 

 Megláttatni a növényi test felépítésének és működésének megismerése során az élővilág szépségét 

és változatosságát. 

 Megértetni, hogy az életjelenségek anyaghoz kötötten játszódnak. 

 Feltárni a szervek felépítése és működése, valamint a működést befolyásoló környezeti tényezők 

ok-okozati összefüggéseit. 

 Tudatosítani a napfény és az autotróf anyagcsere szerepét a földi életben. 

 Megláttatni az ön- és fajfenntartó szervek fejlődésének evolúciós “újításaiban” a növényvilág fejlő-

déstörténetét. 

 Megfelelő jártasság kialakítása a szervezettani és élettani vizsgálódások, kísérletek végzésében, a 

csoportban való együtt dolgozás módszereinek elsajátításában. 
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4. téma: Az állatok teste és élete 

 

Cél: (K,T,A,H,G,----tt,em,ik,hö) 

 

  

 Alkalmaztatni az állatok szervezetével és működésével kapcsolatos korábbi ismereteket. 

 Felismertetni az állati test szerveződésének és működésének különbségeiben az élővilág szépségét 

és sokszínűségét. 

 Megláttatni az élővilág egységét a növények és állatok összehasonlítása során. Tudatosítani a kör-

nyezet és az élőlény, valamint az autotróf és heterotróf világ elválaszthatatlanságát. 

 Feltárni a környezet–életmód–szervezet, továbbá a szervek–szervrendszerek felépítése és működése 

közti ok-okozati összefüggéseket. 

 Megértetni a szervek, szervrendszerek és az életfolyamatok fejlettségbeli különbségének evolúciós 

magyarázatát. 

 Továbbfejleszteni a tanulók önállóságát a vizsgálódások, kísérletek végzésében és feljegyzések ké-

szítésében. 

 

 

 

 

 

 

Tartalom Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

A telepes és hajtásos növények testszer-
veződése. A növényi sejt és a növényi 
szövetek. 
 
A gyökér és a lomblevél szöveti felépíté-
se, szerepe az anyagfelvételben és le-
adásban. 
A fotoszintézis, a gázcsere és a párolog-
tatás. 
A szár felépítése és a nedvkeringés. 
A növényi kiválasztás formái. 
A növények ivartalan, ivaros szaporodá-
sa. Virágok, virágzatok. Megporzási 
formák. 
 
A kettős megtermékenyítés, a mag és 
a termés. 
A csírázás feltételei, folyamata. 
Csírázástól az egyed haláláig. 
A növényi test felépítésével és működé-
sével kapcsolatos vizsgálódások, kísérle-
tek. 
A mikroszkóp felépítése és működése. 

Megláttatni a növényi testszerveződés evolúciós állomásait és a 
szervek szöveti felépítése, működése, valamint testbeni helye 
közti összefüggéseket. 
 
A növényi szövetekkel kapcsolatos ismeretek alkalmaztatása. 
Tudatosítani a fotoszintézis szerepét a földi életben. Feltárni az 
életfolyamatok és a környezeti tényezők összefüggéseit. 
Tudatosítani az autotróf anyagcsere részfolyamatainak elvá-
laszthatatlanságát. 
Szártípusok csoportosítása. 
 
A viráganatómia ismeretek alkalmaztatása. 
A virág jellemzői és a megporzás módjai közti összefüggés fel-
ismertetése. Virágtípusok gyűjtése. 
 
Tudatosítani a virág, a kettős megtermékenyítés és a termés 
megjelenésének jelentőségét a szárazföld meghódításában. 
Felismertetni a termések szerkezete és terjedése közti összefüg-
géseket. 
A termések csoportosítása. 
A csírázás feltételeinek megfigyelése, tapasztalatairól jegyző-
könyv készítése. 
Továbbfejleszteni a tanulók önállóságát a vizsgálódások, kísér-
letek végzésében. 
Mikroszkóp használata. Vázlatrajzok, feljegyzések készítése. 
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Tartalom Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

Testszerveződés az állatvilágban. Sejtek, 
szövetek. 
 
 
A gerinctelen és gerinces állatok 
kültakarója. 
 
Az állatok mozgása. A mozgásszervek 
felépítése, működése. 
 
Táplálkozás az állatvilágban. A táplál-
kozás szervei, módjai és folyamatai. 
 
 
 
 
Légzés a vízben és a szárazföldön. 
 
 
Anyagszállítás és kiválasztás az állatok 
országában. 
Az állatok szaporodása, az utódok 
egyedfejlődése. 
 
 
 
Az állatok testével és életműködésével 
kapcsolatos megfigyelések, vizsgálódá-
sok. 

A növényi-állati sejt összehasonlítása. Példákkal illusztrálni 
a szövetek felépítése, testbeni helye és működésük összefüggé-
seit. 
 
A környezet, a kültakaró és az állat fejlettsége közti összefüg-
gések bizonyítása. 
 
A mozgásszervek, mozgásformák összekapcsolása, fejlettségi 
sorrend összeállítása. 
 
Az autotróf és heterotróf táplálkozás jellemzőinek összehasonlí-
tása. 
Tudatosítani a környezet, a táplálékszerzés, valamint a táplálék 
anyaga és a táplálkozási szervek felépítése közti kapcsolatrend-
szert. 
Megláttatni a táplálkozás folyamataiban és szerveinek felépíté-
sében az evolúciós “újításokat”. 
Feltárni a tüdő tökéletesedése és a szárazföldi élethez való al-
kalmazkodás összefüggéseit. 
 
A nyitott és zárt keringési rendszer összehasonlítása. 
 
Az embriófejlődés helye és az állatok fejlettsége, valamint a faj 
fennmaradása, az utódok száma és az ivadékgondozás mértéke 
közti összefüggés felismertetése. Fejlődési formák összehasonlí-
tása. 
 
Vizsgálódások, kísérletek végzése. Mikroszkóp használata. Ta-
pasztalatok dokumentálása és értékelése. 
 

 

5. téma: Rendszer az élők világában 

 

Cél: (K,T,A,H,G,----tt,em,ik,hö) 

 

 

 Megismertetni a mesterséges és természetes rendszer rendező elveit és megalkotóinak  kiváló 

képviselőit. 

 Megalapozni a rendszerezés hierarchiáját. 

 Továbbfejleszteni a tanulók rendszerszemléletét. 

 Segíteni a fajok besorolását a megfelelő rendszertani kategóriákba. 

 Tudatosítani a rendszertani kategóriák élőlényeinek szerepét a mindennapi életben és a bioszfé-

rában. 

 Megláttatni a rendszerezés és az evolúció kapcsolatát. 

 Elsajátíttatni a növény- és állatfelismerés alapismereteit. 
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Tartalom Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

A természetes és mesterséges rend-

szerek rendező elvei. Rendszertani kate-

góriák: faj, osztály, törzs. 

 

Sejtmagnélküli és sejtmagvas egy-

sejtűek országa. 

 

A gombák országa. Zuzmók törzse. 

 

A növények országa. Barnamoszatok, 

zöldmoszatok, mohák, harasztok törzse. 

 

A nyitvatermők, zárvatermők törzse, 

a zárvatermők osztályai: kétszikűek, 

egyszikűek. 

 

Növényfelismerés. 

 

 

 

Az állatok országa. 

Szivacsok, csalánozók, gyűrűsférgek, 

puhatestűek (kagylók, csigák), ízeltlábú-

ak (rákok, rovarok, pókszabásúak), tör-

zse és a zárójelben megjelölt osztályaik. 

 

A gerincesek törzse, és osztályai: porcos, 

csontos halak, kétéltűek, hüllők, mada-

rak, emlősök. 

A természetes és mesterséges rendszer összehasonlítása. 

A rendszertani kategóriák hierarchiájának gyakorlása. 

Kitaibel Pál és Darwin munkásságáról kiselőadás készítése. 

 

Megláttatni a két ország képviselőinek fejlettségbeli különbsé-

geit, szerepét az élővilág anyagforgalmában. 

 

Tudatosítani a gombák szerepét és jelentőségét a földi életben. 

 

Megláttatni a fejlődés útját a megismert növénytörzsek segítsé-

gével. 

 

Bemutatni a szárazföld meghódításával összefüggő fejlődéstör-

téneti állomásokat. Összehasonlítani a nyitva- és zárvatermő-

ket, valamint az egy- és kétszikűeket. A megismert növények 

rendszerezése. 

Képes albumok, határozókönyvek bemutatása, használatuk 

gyakorlása. Jávorka Sándor, Csapody Vera munkásságának 

megismertetése. 

 

Állatfajok besorolása a megfelelő rendszertani kategóriákba. 

Megláttatni az állattörzsek képviselőinek fejlettségbeli különb-

ségében az állatvilág törzsfejlődését. 

 

 

 

A törzs közös sajátosságainak kiemelése, az osztályok jellemző-

inek összehasonlítása. 

Megláttatni a gerincesek alkalmazkodását a szárazföldi élethez. 
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Év végi követelmények 

 
 

 

Év végén a tanuló: 

 
 

  –ismerje az éghajlati övezetek, életközösségek földrajzi helyét, élő és élettelen környezeti té-

nyezőit, kölcsönhatásait, 

 – legyen képes felismerni, megnevezni és a megismerési algoritmusok segítségével jellemezni 

a megismert fajokat, 

 – tudjon az egyes életközösségek fajaiból táplálkozási láncokat összeállítani, 

 – értse és tudja példákkal illusztrálni a környezet–szervezet–életmód oksági összefüggéseit, 

 – ismerje az életközösségek szerkezetét, változásait, kölcsönhatásait és anyagforgalmát, 

 – lássa az ökológiai rendszerek szabályozásában az élőlények közti kölcsönhatások meghatározó 

szerepét, 

 – ismerje az életközösségek bioszférában betöltött szerepét, lássa veszélyeztetettségét és védel-

mük fontosságát, 

 – tegyen meg mindent közvetlen környezetében a környezeti problémák csökkentése érde-

kében, 

 – lássa az élővilág szépségét, sokszínűségét és változékonyságát, 

 – ismerje a növényi és állati anyagcserében résztvevő szervek, szervrendszerek felépítését, mű-

ködésük hasonlóságait és különbségeit, 

 – értse az autotróf és heterotróf világ kapcsolatrendszerét és az anyagok körforgását, 

 – legyen képes példákkal bizonyítani az élőlények környezethez való alkalmazkodását, 

szerveik felépítésének és működésének összefüggéseit, 

 – ismerje az élőlények ivartalan-, és ivaros szaporodásának formáit, szerveit, az állatok és növé-

nyek egyedfejlődésének főbb szakaszait és jellemzőit, 

 – vegye észre az élőlények testszerveződésében szerveik felépítésének és működésének fejlődé-

sében az evolúció főbb állomásait, 

 – tudja a megismert élőlényeket besorolni a megfelelő rendszertani kategóriába, 

 – legyen képes az információhordozók használatára és hasznosítására, 

 – tudjon önállóan és társaival együttdolgozva megfigyeléseket, vizsgálódásokat, kísérlete-

ket végezni, tapasztalatairól rajzos, írásos feljegyzéseket készíteni, 

 – sajátítsa el az önálló ismeretszerzés módszereit, és alkalmazza azokat a mindennapokban. 
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8. ÉVFOLYAM 

 

 

 

Időkeret: 

Évi óraszám: 55 

Heti óraszám: 1.5óra 

 

1. téma: Az emberi test felépítése 

 

Cél: (K,TE,A,H,G,----tt,em,ik,hö) 

 

  

 Feleleveníteni és alkalmaztatni a tanulók egészségtani és állattani ismereteit. 

 Feltárni az állati és emberi sejtek, szövetek hasonlóságait, különbségeit. 

 Bemutatni az emberi test kizárólagosan emberi sajátosságait. 

 Tudatosítani a szövetek testbeni helye, felépítése és működése közötti ok-okozati összefüggéseket. 

 A testszerveződéssel kapcsolatos fogalmak bővítése során fejleszteni a tanulók fogalomalkotó ké-

pességét. 

 Gyakoroltatni a mikroszkóp használatát. 

 

 

Témák Óraszámok felhasználása Összóraszám 

 

Száma 

 

Neve 

 

Új ismeret 

  

Ismétlés, 

ellenőrzés 

 

55 

 Év eleji ismétlés – – 4 4 

1. Az emberi test fel-
építése 

4  1 5 

2. A bőr és a mozgás 5  3 8 

3. A szervezet anyag-
forgalma 

10  4 14 

4. Az életfolyamatok 
szabályozása 

9  3 12 

5. A szaporodás és 
egyedfejlődés 

5  3 8 

 Év végi ismétlés – – 4 4 



Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Biológia 
 

Helyi tanterv 2015 

 

2. téma: A bőr és a mozgás szervrendszer 

 

Cél: (K,T,A,H,G,----tt,em,ik,hö) 

 

 

 Megismertetni a bőr sokrétű feladatát és szerepét az emberi kapcsolatokban.(TE 

 Tudatosítani a szervrendszer felépítése és működése, valamint a kamaszkori változások és követ-

kezményeik összefüggéseit. 

 Megláttatni a bőrápolás fontosságát, elsajátíttatni tennivalóit. 

 Megismertetni a mozgásszerv rendszert , szerveik szerkezeti felépítését és működését. 

 Bemutatni a kamaszkori mozgásszervek felépítésének és működésének sajátosságait. 

 Tudatosítani a rendszeresen végzett aktív mozgás, sport szerepét a mozgásszervek fejlődésében és 

a szervezet egészségi állapotának alakulásában. 

 Megismertetni és gyakoroltatni a bőr és a mozgásszervi sérülésekkel kapcsolatos elsősegély nyújtá-

si tennivalók 

Tartalom Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

Az emberi test felépítése a sejttől az egy-
séges egészig. 
A hámszövetek testbeni helye, jellemzői 
és szerepe. 
Módosult hámok. 
Kötő-, és támasztószövetek: laza rostos 
kötőszövet, ín-, zsír-, porc- és csontszö-
vet. 
Az izomszövetek fajtái, működésük és 
testbeni helyük. 
Sejtek, szövetek mikroszkópi vizsgálata. 

Alkalmaztatni a tanulók meglévő ismereteit. Összehasonlítani 
az állatok és az ember test-szerveződését. 
Hámszövetek összehasonlítása. 
Tudatosítani a hámszövetek védelmének fontosságát. 
Példákkal illusztrálni a szövetek felépítése, működése és 
testbeni helye közti oksági kapcsolatokat. 
Az izomszövetek összehasonlítása. 
A megismert szövetek csoportosítása. 
 
Mikroszkóp használata. Írásos, rajzos feljegyzések készítése 
a vizsgálódás tapasztalatairól. 

Tartalom Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

 
Bőr szervrendszerének felépítése, műkö-
dése. A bőr kamaszkori változásainak 
okai, következményei. 
Bőr- és szépségápolás.  
A serdülőkori kozmetika természetes 
anyagai. 
A mozgásszerv  rendszer szervei, csont-
kapcsolatok. A testtájak főbb csontjai. 
A csont és a vázizmok szerkezete, mű-
ködése, kamaszkori jellemzői. 
A mozgás élettani szerepe. 
Veszélyhelyzetek. 
 Bőr- és mozgás-szervi sérülések, elvál-
tozások. 

 
Tudatosítani a bőr szerepét és védelmének fontosságát. 
Egészséges bőrápolási szokások kialakítása. 
 
 
Kozmetikai bemutató szervezése. 
 
A rész és az egész helyes értelmezése a szervrendszerben. 
Elmélyíteni a szerkezet-működés összefüggéseit. 
 
A legismertebb sportágak mozgásszervekre gyakorolt hatásá-
nak összegyűjtése, ismertetése. 
Egyéni mozgásterv készítése 
Elsősegély nyújtási gyakorlatok. 
 



Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Biológia 
 

Helyi tanterv 2015 

 

3. téma: A szervezet anyagforgalma 

 

Cél: (T,TE,H, ----tt,em,ik,hö) 

 – Megismertetni az emberi szervezet anyagforgalmába résztvevő szervek, szervrendszerek felépítését és 

működését.(TE 

 – Megláttatni a részfolyamatok kapcsolatát és irreverzibilitását.(T, 

 – Tudatosítani a táplálkozás más szervekre gyakorolt hatását.(TE, 

 – Megértetni a helyes fogyasztói magatartás, vásárlói szokás elsajátításának fontosságát az élelmiszerek, 

ételek kiválasztásánál.(G 

 – Kialakítani az egészséges táplálkozás és légzés szokásrendszerét.(TE, 

 – Bemutatni az anyagszállítást, és szervrendszerének egészségét veszélyeztető rizikófaktorokat és kiküsz-

öbölésük lehetőségeit. 

 – Megértetni az élvezeti szerek anyagainak (alkohol, nikotin) szervezetromboló hatását, szenvedéllyé  

     alakulásuk veszélyét és következményeit.(TE 

 – Beláttatni az építő és lebontó anyagcsere elválaszthatatlanságát, arányai eltolódásának következménye-

it. 

   – Vizsgálódásokkal és kísérletekkel elmélyíteni a szervek működésével kapcsolatos ismereteket. 

 

 

Tartalom Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

Táplálékok, tápanyagok. 
Élelmiszerek, ételek tápanyagtartalma és 
az egészséges táplálkozás. 
A tápcsatorna felépítése, működése. 
Tápanyagok emésztése, felszívódása. 
Kamaszkori problémák, elváltozások. 
A légutak és a gázcsere. A légúti szerve-
ket károsító környezeti tényezők. Légző-
szervi elváltozások, betegségek megelő-
zése. 
A vér és alkotóinak szerepe az anyag-
szállításban, és a szervezet védelmében. 
A szív. A vér és a nyirokkeringés. 
A szív és az érrendszeri betegségek meg-
előzése. 
Az alkohol nyomában. Nikotin-stop! 
A kiválasztásban résztvevő szerv-
rendszerek. A vizelet kiválasztás  A víz-
háztartás egyensúlya. 
A szervezet anyag- és energiaforgalma. 
Az építő és lebontó anyagcsere. 
Az anyagforgalommal kapcsolatos vizs-
gálódások, kísérletek. 
 
 
 

Kalóriatáblázatok használata. 
Helyes és egészséges vásárlói magatartás, szokásrendszer ösz-
szegyűjtése, megbeszélése. 
Egészséges heti étrend összeállítása. Kiselőadás készítése 
Szent-Györgyi Albertről. 
Helytelen étkezési szokások és kiküszöbölésük megbeszélése. 
A tanulók fizikai ismereteinek alkalmaztatása. 
Az egészséges légzés ismérveinek megbeszélése. 
Légző gyakorlatok bemutatása, gyakoroltatása. 
Tudatosítani a véradás életmentő szerepét. 
Vérzéscsillapítási gyakorlatok. 
A szív és az érrendszeri elváltozások kockázati tényezőinek 
összegyűjtése, elemzése. 
A dohányzás, alkoholfogyasztás okainak összegyűjtése, követ-
kezményeinek megbeszélése. 
Megláttatni a kiválasztás szerepét a szervezet anyagforgalmá-
ban. 
Tudatosítani az építő és lebontó anyagcsere elválaszthatat-
lanságát, egyensúlya megváltozásának következményeit. 
 
Tanulói vizsgálódások, kísérletek. 
Jegyzőkönyv készítése. 
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4. téma: Az életfolyamatok szabályozása és az érzékelés 

Cél: (K,T,A,H,G,----tt,em,ik,hö) 

 
  

 Megismertetni az idegrendszer felépítését, szabályozó folyamatait, valamint az érzékszervek szer-

kezetét és működését. 

 Megláttatni az érzékszervek szerepét a tájékozódásban, és elsajátíttatni védelmük szokásrendszerét. 

 Megértetni a környezet változásaihoz való alkalmazkodás és a belső szervek kettős beidegzése köz-

ti összefüggéseket. 

 Megismertetni a feltétlen reflexek szerepét a létfenntartó működések szabályozásában, és a feltéte-

les reflexek kialakulásában. 

 Bemutatni a feltételes reflexet, mint a tanulás egyik formáját. 

 Tudatosítani a drogok szervezetre gyakorolt káros hatását, a szenvedély kialakulásának veszélyét 

és következményeit. 

 Felismertetni a hormonrendszer és az idegrendszer szabályozásának hasonlóságait és különbözősé-

geit, valamint a két rendszer kapcsolatát. 

 A gondolkodási műveletek gyakoroltatásával fejleszteni a tanulók fogalomalkotó képességét. 

 

 

Tartalom Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

Az idegrendszer szerveződése. 
Az idegsejt részei, típusai, ingerületi és 
nyugalmi állapota. Az ingerület átadása, 
vezetése. Az idegszövet. 
 
A szem és a látás. 
 
 
A hallás és egyensúly érzékelés. 
A nyelv, az orr és a bőr mint érzékszerv. 
Az akaratlagos (szomatikus) és a vegeta-
tív idegrendszer felépítése és működése. 
 
 
Velünk született és a “tanult” reflexek. 
Pavlov munkássága. 
 
Az idegrendszer működését befolyásoló 
élvezeti szerek és drogok hatása. Mondj 
nemet a drogokra! 
 
A hormonrendszer felépítése és működé-
se. Az ideg- és a hormonrendszer kap-
csolata. 

Megláttatni az idegrendszer felépítésében és működésében 
a rész és egész viszonyát. 
Idegrendszeri alapfogalmak kialakítása. 
 
 
Tudatosítani a szem szerkezete és a fény terjedése közti össze-
függést. 
 
Érzékszervekkel kapcsolatos tanulói vizsgálódások. 
Kiselőadás Békésy Györgyről. 
Tudatosítani az idegrendszer egységét, szerepét az életfolya-
matok szabályozásában és a környezethez való alkalmazkodás-
ban. 
 
Megláttatni a feltétlen- és feltételes reflex hasonlóságait, kü-
lönbségeit és a két reflex kapcsolatát. Kiselőadás készítése. 
 
Szituációs játékok a drogok kipróbálásának és használatának 
elutasítására. 
 
 
Felismertetni a szabályozó szervrendszerek hierarchiáját.  
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5. téma: A szaporodás és egyedfejlődés 

Cél: (K,T,A,H,G,----tt,em,ik,hö) 

 

 

 Megismertetni a nő és férfi szervezetének elsődleges és másodlagos nemi jellegeit. 

 Felismertetni a nemiség és a hozzátartozó viselkedési formák, társadalmi szerepek vállalásának 

fontosságát. 

 Elsajátíttatni a nemi szervek egészségmegőrzését szolgáló személyi higiéné anyagainak, és eszköze-

inek helyes használatát. 

 Beláttatni a korai nemi élet veszélyeit, a nemi betegségek és az AIDS megelőzésének fontosságát. 

 Megismertetni az örökletes betegségek megelőzésében a genetikai tanácsadás szerepét. 

 Bemutatni a fogamzásgátlás módjait, az abortusz veszélyét, egészségi, erkölcsi és társadalmi kö-

vetkezményeit. 

 Tudatosítani a biológiai és társadalmi érettség különbségeit és következményeit. 

 

Tartalom Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

A férfi és nő ivarszerveinek felépítése, 

működése. Másodlagos nemi jellegek, 

lelki tulajdonságok. 

 

Az ember nemi élete. A nemi úton terje-

dő betegségek és megelőzésük. 

 

A fogamzásgátlás módjai, következmé-

nyei. Az abortusz egészségi, erkölcsi és 

társadalmi kérdései. 

 

A fogamzás, terhesség és a szülés. 

Semmelweis Ignác élete és munkássága 

 

Örökletes betegségek (gyermekvállalás, 

családtervezés), genetikai tanácsadás. 

 

Az ember egyedfejlődési szakaszai 

a születéstől a halálig. 

A nemek másodlagos nemi jellegének összehasonlítása. 

A kamasz fiúk és lányok lelki sajátosságainak összegyűjtése. 

 

 

A nemi szervek egészségét biztosító személyi higiéné anyagai-

nak és eszközeinek megismertetése. 

 

Vélemények, tapasztalatok gyűjtése az abortusz erkölcsi és tár-

sadalmi megítéléséről. 

 

 

Felhívni a figyelmet az anya terhesség alatti életmódja, és 

a születendő gyermek egészségi állapota közti összefüggésre. 

Kiselőadás készítése. 

Megláttatni a genetikai tanácsadás fontosságát az örökletes be-

tegségek elkerülésében. 

 

Tudatosítani, hogy az ember egyedfejlődési szakaszaiban ta-

pasztalható egyéni különbségek a fejlődés természetes velejárói. 

Serdülőkori problémák, rendellenességek megbeszélése. 
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Év végi követelmények 

 

Év végén a tanuló: 

 

 

 – ismerje az emberi test szerveződését, szervrendszereinek felépítését és működését, 

 – tudja használni a megismerési algoritmusokat a szövetek, szervek jellemzésénél, 

 – értse, és tudja példával illusztrálni a szövetek, szervek felépítésének és működésének oksági össze-

függéseit, 

 – ismerje és gyakorolja a mindennapokban a bőrápolás tudni és tennivalóit, 

 – lássa az aktív mozgás egészség meghatározó szerepét. És ennek ismeretében alakítsa napirendjét, 

 – ismerje az élelmiszerek, ételek táplálkozásbiológiai értékét, tudja használni a kalóriatáblázatot, 

 – hasznosítsa a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos ismereteit az élelmiszerek, ételek kiválasztásánál, 

megvásárlásánál, 

 – gyakorolja a mindennapi életben az egészséges táplálkozás és légzés szokásrendszerét, 

 – értse az érzékszervek működését, sajátítsa el védelmük tudni és tennivalóit, 

 – ismerje a szabályozó szervrendszerek szerepét az életfolyamatok összehangolásában és a környezet-

hez való alkalmazkodásban, 

 – vállalja nemiségét és a hozzá kapcsolódó viselkedési formákat, 

 – ismerje a nemi szervek kamaszkori változásait és a korán kezdett nemi élet veszélyeit, 

 – lássa a nemi betegségek, az AIDS terjedésének veszélyét és következményeit, 

 – ismerje a fogamzásgátlás formáit, az abortusz egészségi veszélyeit, 

 – legyen képes az élvezeti szerek és a drogok kipróbálásának és használatának elutasítására, 

 – ismerje fel a szervezetében bekövetkező elváltozásokat, az orvoshoz fordulás szükségességét és az 

orvosi utasítások betartásának fontosságát, 

 – sajátítsa el a betegápolás és elsősegélynyújtás elemi ismereteit, 

 – rendelkezzen az önálló ismeretszerzés közvetett és közvetlen módszereinek ismeretével és gyakorla-

tával. 
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Kimeneti követelmények a 8. évfolyam végén 

A tanuló: 

 

 – ismerje az éghajlati övezetek életközösségeinek földrajzi helyét, életfeltételeit, legjellemzőbb élőlé-

nyeit, 

 – tudja használni a szaknyelvet és a megismerési algoritmusokat az élőhelyek, az élőlények, és az élő-

lénycsoportok jellemzésénél, 

 – értse az ökológiai rendszerek szerkezetét, változásait, szabályozó folyamatait, 

 – ismerje a növények és az állatok testszerveződését, szerveinek, szervrendszereinek felépítését és mű-

ködését, 

 – lássa az élőlények testszerveződésében a rész-egész viszonyát, életfolyamataik visszafordíthatatlan-

ságát, 

 – tudja példákkal illusztrálni a környezet – életmód – szervezet, valamint a szervek felépítése és működé-

se közti ok-okozati összefüggéseket, 

 – lássa az autotróf anyagcsere szerepét a földi éltben, 

 – ismerje fel az élőlények fejlettségbeli különbségében az élővilág evolúcióját, 

 – legyen képes a megismert élőlények rendszerezésére, 

 – lássa a bioszféra veszélyeztetettségét, és védelmének fontosságát, 

 – ismerje az emberi szervezet felépítését, működését, serdülőkori változásait és okait, 

 – lássa az építő és lebontó anyagcsere elválaszthatatlanságát, arányaik meghatározó szerepét a szervezet 

állapotában, 

 – értse az érzékszervek és a szabályozó szervrendszerek szerepét a környezethez való alkalmazkodásban 

és a szervezet életfolyamatainak összehangolásában, 

 – tudja, hogy a környezet, az életvitel és a szervezet egészségi állapota szorosan összefügg, tegyen 

meg mindent jobbításuk érdekében, 

 – sajátítsa el a személyi higiéné és az egészséges életvitel szokásrendszerét, 

 – tudatosan állítsa össze mozgástervét, étrendjét, napirendjét, és válassza ki ruháit, lábbelijét, 

 – hasznosítsa biológiai és egészségtani ismereteit családja, baráti köre egészséges életvitelének jobbítá-

sára, 

 – segítőkész magatartással járuljon hozzá a mozgásukban korlátozottak, sérültek konfliktusmentes 

életviteléhez, 

 – vállalja nemiségét és a hozzá tartozó viselkedésformát, társadalmi szerepet, 

 – lássa korán kezdett nemi élet, a nemi betegségek, az AIDS és az abortusz veszélyeit, törekedjen 

elkerülésükre, 

 – ismerje fel a felelősségvállalás fontosságát családi, baráti és párkapcsolatban, 

 – tudja, hogy a biológiai érettség nem azonos a lelki és a társadalmi érettséggel, 

 – utasítsa el az élvezeti szerek és a drogok használatát, 

 – tekintse egészségének, becsületének megőrzését és tudásának permanens fejlesztését élete legfontosabb 

feladatainak, 

 – tudjon különböző információhordozókból önállóan ismereteket gyűjteni, és azok alapján vázlatot, 

jegyzőkönyvet, kiselőadást készíteni, 

 – rendelkezzen a közvetlen és közvetett megismerés módszereinek ismeretével és gyakorlatával, 

 – sajátítsa el az egyéni és társas tanulás technikáit. 

 


