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KÖVETELMÉNYEK A KÉSZSÉGFEJLESZTŐ 10. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA 

KOMMUNIKÁCIÓ 
Félévi követelmény Tanév végi követelmény 

 
Az egyéni képességeknek megfelelően, 
 

 Legyen képes a beszédhelyzetnek megfelelő kommunikációs formát 
alkalmazn 

 Fejlődjön képességeinek megfelelő olvasás- olvasás készsége 
 Rövid szövegről tudjon beszámolni szóban és/ vagy írásban. 
 Legyen képes a kommunikációs eszközök és sajtótermékek 

kínálatából korosztályának, érdeklődésének megfelelő tartalmak 
kiválasztására. 

 
 

 
Az egyéni képességeknek megfelelően, 

  
 Legyen képes beszédének formai és tartalmi elemeinek 

összehangolására. 
 Alkalmazkodjon a kommunikációs helyezethez 
 Olvasást és írást egyre nagyobb önállósággal, legyen képes 

információ szerzés- és átadás használni. 
 A megszerzett ismeretek segítségével, egyre nagyobb 

önállósággal legyen képes helyzetekben eligazodni, 
döntéseket hozni. 

 Saját képességeinek megfelelően eligazodni digitális 
tartalmak között 

 

  



 

  

KÖRNYEZET ÉS EGÉSZSÉGVÉDELEM 
Félévi követelmény Tanév végi követelmény 

 
Egyéni képességnek megfelelően 

 
 Legyenek alapszintű egészségügyi ismeretei. 
 Segítséggel legyen tájékozott az egészségmegőrzés és a környezettel 

való törődés témakörében. 
 Ismerje a kulturált megjelenés formáit. 
 Legyen fogalma az ember környezetátalakító tevékenységéről, a 

környezetvédelemről. 
 
 
 

 
Egyéni képességnek megfelelően 
 

 Legyen egyre önállóbb az egészségügyi ismeretek alkalmazásában, 
ismerje a segítségkérés módjait. 

 Legyen tájékozott az egészségmegőrzés és a környezettel való 
törődés témakörében. 

 Ismerje a kulturált megjelenés formáit és legyen tisztában 
fontosságával. 

 Ismerje a környezetvédelem mindennapi gyakorlatát. 
 



 

  

ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 
Félévi követelmény Tanév végi követelmény 

 
Egyéni képességnek megfelelően  
 

 Ismerje személyes adatait. 
 Jogok, feladatok, kötelességek ismerete. 
 Ismerje szűkebb környezetét, tudjon benne tájékozódni. 
 Rendelkezzen alapvető közlekedési ismeretekkel. 
 Ismerje a legfontosabb ünnepeket és azok tartalmát. 

 

 
Egyéni képességnek megfelelően  
 

 Ismerje személyes adatait, hivatalos dokumentumait. 
 Jogok, feladatok, kötelességek tartalmának ismerete. 
 Ismerje szűkebb környezetét, egyre önállóbban tudjon benne 

tájékozódni. 
 Rendelkezzen alapvető közlekedési ismeretekkel, gyakorlattal. 
 Ismerje a legfontosabb ünnepeket és azok tartalmát, alkalmazza a 

tanult viselkedési formákat. 



 

  

DIGITÁLIS KULTÚRA 
Félévi követelmény Tanév végi követelmény 

 
Egyéni képességnek megfelelően  
 

 Alapvető információs eszközök megismerése. 
egészségügyi és balesetvédelmi szabályok figyelembe vételével. 

 Az eszközök alkalmazási lehetőségének ismerete. 
 Irodatechnikai készülékek ismerete, megfigyelése. 

 
 

 
Egyéni képességnek megfelelően  
 

 Az információs eszközök ismerete, működtetése, 
egészségügyi és balesetvédelmi szabályok figyelembe vételével. 

 Az eszközök alkalmazási lehetőségének ismerete, gyakorlati 
használata /útmutatással, segítséggel/ 

 Irodatechnikai készülékék ismerete, használata / útmutatással/ 



 

 

 

  

SZÁMOLÁS-MÉRÉS 
Félévi követelmény Tanév végi követelmény 

 
 Tudjon tájékozódni az otthona és az iskola környékén térkép 

segítségével. 
 Legyen képes a számológépet eszközként használni 
 Ismerje az időegységeket, mérési eszközöket, pénzérméket mutasson 

jártasságot használatukban. 
 Egyéni képességeknek megfelelő számolási műveleteket 

segítséggel/önállóan végezzen 
 

 
 Egyre nagyobb önállósággal tájékozódjon otthona és az iskola 

környékén térkép alapján is. 
 Értse meg az időbeliség, időtartamok közti nagyságrendbeli 

különbségeket 
 Ismerje fel a pénzérméket, tudjon kiszámolni összegeket 

segítséggel/önállón 
 Egyéni képességeknek megfelelő műveletvégzés, fejlődjön 

becslési és önellenőrzési képessége. 
 
 



 

  

TESTNEVELÉS 
Félévi követelmény Tanév végi követelmény 

Rendgyakorlatok, téri tájékozódás 
- Sorakozás 
- Járások 
- Menetelés 

 
Labdás gyakorlatok: 

- Célba dobás (kosár, céltábla) 
 
Gimnasztikai gyakorlatok: 

- Begyakorolt mozgáselemek összekapcsolása. 
- Babzsák, labda, alkalmazásával végzett gyakorlatok 

vezényszavak, számolás, zene segítségével. 
- Begyakorolt gyakorlatsorok zenére, a testtartás, és ütemtartás 

figyelembe vételével. 
 

 

Rendgyakorlatok, téri tájékozódás 
- Sorakozás 
- Járások 
- Menetelés 
- Járás lábujjhegyen, sarkon, helyben járás, jelre elindulás, 

megállás. 
- Menetelés zenére, ritmustartás, ritmusváltás adott jelre. 

 
Labdás gyakorlatok: 

- Célba dobás (kosár, céltábla) 
- Labdavezetés (kézzel, ügyesebbek lábbal) cél felé, akadályok 

megkerülése. 
- Alsó-felső dobás labdavezetés az ügyesebb és ügyetlenebb 

kézzel. 
 
Gimnasztikai gyakorlatok: 

- Begyakorolt mozgáselemek összekapcsolása. 
- Babzsák, labda, alkalmazásával végzett gyakorlatok 

vezényszavak, számolás, zene segítségével. 
- Begyakorolt gyakorlatsorok zenére, a testtartás, és ütemtartás 

figyelembe vételével. 
 



 

 

 

  

ÉNEK-ZENE 
Félévi követelmény Tanév végi követelmény 

Népdalok, ünnepkörök dalai: 
- Együttműködni a daltanulásban. 
- Magyar dalok éneklése (általa választott dal) 
- Az alkalomnak megfelelő dalt előadni. Jeles ünnepekkel kapcsolatos 
dalok éneklése. 
A Himnuszt és a Szózatot felismerni. 
 
Ritmus- és hallásfejlesztés: 
- Ritmus, dallamtöredék alapján dal felismerése 

- Egyszerű táncok előadása, ének, lépés ritmusának összehangolása. 
 

Népdalok, ünnepkörök dalai: 
- Együttműködni a daltanulásban. 
- Magyar dalok éneklése (általa választott dal) 
- Az alkalomnak megfelelő dalt előadni. Jeles ünnepekkel kapcsolatos 
dalok éneklése. 
A Himnuszt és a Szózatot felismerni, énekelni. Toborzók éneklése. 
 
Ritmus- és hallásfejlesztés: 
- Dallam és tempó követése. 
- Ritmus, dallamtöredék alapján dal felismerése 

- Egyszerű táncok előadása, ének, lépés ritmusának összehangolása. 

 

Zenehallgatás: 

- Műdal hallgatása, kedvenc dalok megtanulása, együtt éneklése 
az előadóval. 



 

  

ÁBRÁZOLÁS-ALAKÍTÁS  
Félévi követelmény Tanév végi követelmény 

Vizuális ábrázolás: 
- Önállóan használni a festés és a rajzolás eszközeit. 
- Saját élmények megörökítése színek hangulati kifejezőerejének 
alkalmazásával. 
- Illusztráció készítése különböző irodalmi alkotásokhoz (vers, mese). 
 
Komplex-alakító tevékenységek: 

- Kéreg-termény kompozíció. 
- Ünnepi papírdekoráció. 

 

Vizuális ábrázolás: 
- Önállóan használni a festés és a rajzolás eszközeit. 
- Saját élmények megörökítése színek hangulati kifejezőerejének 
alkalmazásával. 
- Illusztráció készítése különböző irodalmi alkotásokhoz (vers, mese). 
- A látható valóság rajzolásának tökéletesítése, rajzolás modell 

után: 

o gyümölcsök, virágok, 

o tájábrázolások, 

o portré (fej), 

o emberalak, 

o mozdulatok pontos megfigyelése és lerajzolása. 
 
Komplex-alakító tevékenységek: 

- Kéreg-termény kompozíció. 
- Ünnepi papírdekoráció. 
- Díszszalvéta pecsételéssel, nyomdázással. 
- Papírkompozíció: üdvözlő kártya. 

 



 

  

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 
Félévi követelmény Tanév végi követelmény 

Egyéni képességekhez mérten! 
 
Személyes szükséglettel kapcsolatos teendők: 

- Önkiszolgálás, testápolás, öltözködés fázisai, eszközei. 
- Ruhaválogatás az évszaknak megfelelően. 

 
Háztartás: 

- A konyha berendezése, a berendezések funkciója, 
rendeltetésszerű használata. 

 
Gondozási feladatok: 

- Teendők hirtelen rosszullét esetén (hányás, ájulás, vérzés, 
epilepsziás roham). 

- Teendők baleset esetén. 
- Szituációs gyakorlatok: segítség kérése, telefonálás, társalgás 

különböző korosztályok tagjaival (viselkedés orvosi vizsgálat 
és kórházi látogatás során, látogatás idősek otthonában, 
ajándékozás, kedveskedés a gondozottaknak). 

 

Egyéni képességekhez mérten! 
Személyes szükséglettel kapcsolatos teendők: 

- Önkiszolgálás, testápolás, öltözködés fázisai, eszközei. 
- Ruhaválogatás az évszaknak megfelelően. 
- Saját ruhanemű gondozása, ruhajavítás. 
- Irányítással a mosás előkészítése, mosóporok hatása, öblítés fázisai 

(zokni, zsebkendő, fehérnemű). 
- Személyes környezete gondozása. 

 
Háztartás: 

- A konyha berendezése, a berendezések funkciója, rendeltetésszerű 
használata. 

- Kisebb javítások elvégzése (gombfelvarrás, fércelés, 
-  tűbefűzés, szegőöltés). 
- Mosogatás. 
 

Gondozási feladatok: 
- Teendők hirtelen rosszullét esetén (hányás, ájulás, vérzés, epilepsziás 

roham). 
- Teendők baleset esetén. 
- Szituációs gyakorlatok: segítség kérése, telefonálás, társalgás 

különböző korosztályok tagjaival (viselkedés orvosi vizsgálat és 
kórházi látogatás során, látogatás idősek otthonában, ajándékozás, 
kedveskedés a gondozottaknak). 

- Szerepjáték: csecsemőápolás (fürdetés, etetés, öltöztetés, sétáltatás). 
 

Vásárlás, fogyasztóvédelem: 
- Egyéni szint alapján egy vagy néhány dolgot önállóan vásárolni. 
- A vásárlás megtervezése, üzlet kiválasztása.



 

  

GYAKORLATI KÉPZÉS ELŐKÉSZÍTÉSE 
Félévi követelmény Tanév végi követelmény 

Egyéni képességekhez mérten: 
- ismerje személyi adatait 
- rendelkezzen alapvető helyismerettel 
- ismerje a legfontosabb személyes iratait 
- eszközhasználat 
- összehasonlítás fiúk-lányok 
- családi, baráti viszonyok 

 
 

Egyéni képességekhez mérten: 
- személyes adatok 
- önismeret, egyén helye a társadalomban 
- munka, munkabér, munkavégzés 
- eszközhasználat 

 
 



TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK A KÉSZSÉGFEJLESZTŐ 11. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA 

KOMMUNIKÁCIÓ 
Félévi követelmény Tanév végi követelmény 

 
A követelmény minden tanulóra egyéni képességeikhez mérten vonatkozik, 
de maximálisan figyelembe véve a fejlettségi szintjüket, egyéni haladási 
ütemüket. 
 
Beszédfejlesztés: 

 
Beszélgetés aktuális témákról. 
- Hangsúlyos olvasás. 
- Újságcikkek olvasása. 
- Társalgás barátokkal, idegenekkel, vendégségben, helyes viselkedés, 
emberi tulajdonságok megítélése (udvariasság, félénkség, tolakodás). 

 
 

Térorientációs gyakorlatok: 
Budapest térképe (nevezetes helyek, épületek, azok funkciói). 
- Az iskola környéke (útkereszteződés, főút, mellékutca, járdasziget, 
egyirányú utca). 
 
Írás: 

 
Személyi adatok (aláírás, űrlap kitöltése). 
- Kérdőív kitöltése (értelmezés). 
- Napirend leírása (munka, pihenés, szórakozás, elfoglaltság, időponthoz 
tevékenység hozzárendelése). 
 
Olvasás: 
Újságolvasás (programfüzetek, mozi-, színház-, koncert, múzeum). 
 
Értő olvasás: 
 

 
A követelmény minden tanulóra egyéni képességeikhez mérten vonatkozik, 
de maximálisan figyelembe véve a fejlettségi szintjüket, egyéni haladási 
ütemüket. 
 
Beszédfejlesztés: 
Beszélgetés aktuális témákról. 
- Hangsúlyos olvasás. 
- Újságcikkek olvasása. 
- Társalgás barátokkal, idegenekkel, vendégségben, helyes viselkedés, 
emberi tulajdonságok megítélése (udvariasság, félénkség, tolakodás). 
- Telefonálás, telefonszám fogalmának ismerete, 
- Tapasztalatszerzés utcán (közlekedés, séta, kirakatnézés, nyilvános helyen 
való  
adekvát viselkedés). 
 
Térorientációs gyakorlatok: 
Budapest térképe (nevezetes helyek, épületek, azok funkciói). 
- Az iskola környéke (útkereszteződés, főút, mellékutca, járdasziget, 
egyirányú utca). 
- Lakás alaprajza. 
- Osztály alaprajza. 
- Berendezés megfigyelése. 
- Lakószobák, mellékhelyiségek. 
- Használati tárgyak ésszerű elrendezése. 

 
 
 
Írás: 
Személyi adatok (aláírás, űrlap kitöltése). 
- Kérdőív kitöltése (értelmezés).



Keresztrejtvény (meghatározások, szókiegészítés, rokon értelmű szavak, 
betűszám és jelentés összekapcsolása). 
-TV műsor átnézése (állandó műsorok időpontja, kedvenc műsorok). 
 
 

- Napirend leírása (munka, pihenés, szórakozás, elfoglaltság, időponthoz 
tevékenység hozzárendelése). 
Személyi adatok (aláírás, űrlap kitöltése). 
- Kérdőív kitöltése (értelmezés). 
- Írásgyakorlás (másolás, diktálás, sorköz, szóköz, esztétikai szempontok). 
 
Olvasás: 
Újságolvasás (programfüzetek, mozi-, színház-, koncert, múzeum). 
- Reklámkiadványok olvasása (hirdetéshez üzlet hozzárendelése). 
- Szemelvények a magyar irodalomból.  
 
 
Értő olvasás: 
- Keresztrejtvény (meghatározások, szókiegészítés, rokon értelmű szavak, 
betűszám és jelentés összekapcsolása). 
-TV műsor átnézése (állandó műsorok időpontja, kedvenc műsorok). 
- Történelmi mondák, regék a magyar történelemből, mesék, közös olvasás, 
értelmezés. 

- Elemi szimbólumok, jelzések, piktogramok értelmezése. 
 

 

  



ETIKA 
Félévi követelmény Tanév végi követelmény 

 
A követelmény minden tanulóra egyéni képességeikhez mérten 
vonatkozik, de maximálisan figyelembe véve a fejlettségi szintjüket, 
egyéni haladási ütemüket. 
 
 
Énkép (Milyennek látom önmagam?) 
Közösség, közösség szerepe 
Alkalmazkodás, választás, segítségkérés, engedelmesség helye az 
egyén viselkedésében 
Együttérzés másokkal 
Erőszak, bántalmazások megelőzésének, elkerülésének, szükség 
esetén segítség kérésének módjai, formái. 

Iskolai, munkahelyi, lakóhelyi kapcsolatok, osztálytársak, baráti 
kapcsolatok 

Viták, érdekek, ellentétek megoldása békés úton, ha szükséges 
segítség igénybe vételének módja 

Beilleszkedés, alkalmazkodás, egymás tisztelete és segítése. 

Udvariassági formák ismerete és használata. 

Szeretet, szerelem érzése. 

Helyes viselkedés: érzelmi kapcsolatok férfi és nő között. 

Párkapcsolatok. Házasság. Családi felelősség, kötöttség, őszinteség 

Az ember és az emberi kapcsolatok fejlődése, bővülése az egyéni élet 
során 

 
A követelmény minden tanulóra egyéni képességeikhez mérten 
vonatkozik, de maximálisan figyelembe véve a fejlettségi szintjüket, 
egyéni haladási ütemüket. 
 
 
Énkép (Milyennek látom önmagam?) 
Közösség, közösség szerepe 
Alkalmazkodás, választás, segítségkérés, engedelmesség helye az 
egyén viselkedésében 
Együttérzés másokkal 
Erőszak, bántalmazások megelőzésének, elkerülésének,szükség esetén 
segítség kérésének módjai, formái. 

Iskolai, munkahelyi, lakóhelyi kapcsolatok, osztálytársak,baráti 
kapcsolatok 

Viták, érdekek, ellentétek megoldása békés úton, ha szükséges 
segítség igénybe vételének módja 

Beilleszkedés, alkalmazkodás, egymás tisztelete és segítése. 

Udvariassági formák ismerete és használata. 

Szeretet, szerelem érzése. 

Helyes viselkedés: érzelmi kapcsolatok férfi és nő között. 

Párkapcsolatok. Házasság. Családi felelősség, kötöttség, őszinteség 

Az ember és az emberi kapcsolatok fejlődése, bővülése az egyéni élet 
során 



Belső pozitív és negatív emberi tulajdonságok feltérképezése. 

Alkalmazkodás, választás, segítségkérés formái 

Megértés más viselkedésével kapcsolatban. 

Vigasztalás, együttérzés, nagylelkűség. 

Verbális és nem verbális jelek (mimika, testtartás, testbeszéd) 
felismerése és tudatos alkalmazása 

Véleménynyilvánítás megfelelő hangnemben és megfelelő 
összefüggésekben 

Érzelmek közlése, megértése képről, gesztusból, mimikából, 

Viselkedésminták, napi helyzetek dramatizálása. 

Adott alkalomnak megfelelő külső megjelenés (ápoltság,öltözködés) 
jelentősége, annak pozitív és negatív hatása. 

Csoportos beszélgetés: párkapcsolatok, barátság, szerelem, 

Csoportos beszélgetés: milyen az igazi barát, mi engedhető meg az 
iskolában, mikor 
van a testi szerelem ideje, partnercserék, betegségek, 
védekezés, házasság, 

Csoportos beszélgetés: a hazajárás ideje, munkamegosztás otthon, 
egyedüllét 
szükségessége, annak tapintatos közlési módja. 

Csoportos beszélgetés: a hazajárás ideje, munkamegosztás otthon, 
egyedüllét 
szükségessége, annak tapintatos közlési módja. 



KÖRNYEZET ÉS EGÉSZSÉGVÉDELEM 
Félévi követelmény Tanév végi követelmény 

A követelmény minden tanulóra egyéni képességeikhez mérten vonatkozik, 
de maximálisan figyelembe véve a fejlettségi szintjüket, egyéni haladási 
ütemüket. 

Érzékszerveink és védelmük. 

Testműködés normál és kóros formái, fellépő zavarok jelzései 

Betegségek (gyermekkori fertőző betegségek, szervi betegségek 
szívpanaszok, vérnyomás, gyomorbetegség, cukorbetegség) 
Az emberi test változásai az idő múlásával 
Orvosi ellátás rendszere, körzeti – szakorvosi – kórházi betegellátás. 
 

Gyógyszerek szerepe. 

Gyógyszerezéssel kapcsolatos megnevezések és fogalmak (Túladagolás, 
mérgező, veszélyes) 

A gyógyszerek haszna és veszélyei. 

Az öngyógyszerezés elkerülése, gyógyszerek tárolása. 

Balesetvédelem – balesetek elkerülése – teendők balesetek esetén. 

Orvosi ügyelet, mentőkocsi. 

Veszélyes helyzetek elkerülése. 

Biztonságos sportolás és munka. 

A táplálkozás és a mozgáskultúra hatása az egészségre. 

Táplálkozás – zöldség- és gyümölcsfogyasztás, tejtermékek, húsfogyasztás, 
édességek. 

A követelmény minden tanulóra egyéni képességeikhez mérten vonatkozik, 
de maximálisan figyelembe véve a fejlettségi szintjüket, egyéni haladási 
ütemüket. 

Érzékszerveink és védelmük. 

Testműködés normál és kóros formái, fellépő zavarok jelzései 

Betegségek (gyermekkori fertőző betegségek, szervi betegségek 
szívpanaszok, vérnyomás, gyomorbetegség, cukorbetegség) 
Az emberi test változásai az idő múlásával 
Orvosi ellátás rendszere, körzeti – szakorvosi – kórházi betegellátás. 
 

Gyógyszerek szerepe. 

Gyógyszerezéssel kapcsolatos megnevezések és fogalmak (Túladagolás, 
mérgező, veszélyes) 

A gyógyszerek haszna és veszélyei. 

Az öngyógyszerezés elkerülése, gyógyszerek tárolása. 

Balesetvédelem – balesetek elkerülése – teendők balesetek esetén. 

Orvosi ügyelet, mentőkocsi. 

Veszélyes helyzetek elkerülése. 

Biztonságos sportolás és munka. 

A táplálkozás és a mozgáskultúra hatása az egészségre. 

Táplálkozás – zöldség- és gyümölcsfogyasztás, tejtermékek, húsfogyasztás, 
édességek. 



Elhízás – diéta, testedzés (küzdjünk az elhízás ellen diétával és 
testmozgással). 

Káros szenvedélyek ( drog, dohányzás, alkohol, bódító hatású szerek, 
függőség, függőség, testképzavar) 

A gyógyszerek megfelelő tárolása  

Élelmiszerekben lévő tartósítószerek érzékenység feltárása (liszt-, 
tejérzékenység) 

 

Elhízás – diéta, testedzés (küzdjünk az elhízás ellen diétával és 
testmozgással). 

Káros szenvedélyek (drog, dohányzás, alkohol, bódító hatású szerek, 
függőség, függőség, testképzavar) 

A gyógyszerek megfelelő tárolása  

Élelmiszerekben lévő tartósítószerek érzékenység feltárása (liszt-, 
tejérzékenység)Növények, állatok, emberek jellemző tulajdonságai 

A környezet hatása az élőlényekre, összefüggések felfedezése. 

Szárazföldi-, vízi életmód növények és állatok legfontosabb jellemzői az 
életmód alapján. 

A föld tájainak növényei, állatai, sarkvidék, hegyvidék, sivatag, őserdő. 

Növények és állatok tartásának szabályai. Az ember szerepe az élő természet 
megóvásában. 

A környezet és az élőlények egymásra gyakorolt hatása. 

Környezetvédelem. 

Védett környezet. Nemzeti parkok. 

Környezetvédő programok. 

A természet erői – víz– szél – tűz. 

Tiszta víz, ivóvíz – fogyasztásának veszélyessége (ivóvíz – szennyezett víz, 
fertőzés veszély) 

Tiszta levegő környezetünk 

Szelektív hulladékgyűjtés- veszélyes hulladékok. Hulladék újrahasznosítás. 

 



SZÁMOLÁS-MÉRÉS 
Félévi követelmény Tanév végi követelmény 

 

A követelmény minden tanulóra egyéni képességeikhez mérten 
vonatkozik, de maximálisan figyelembe véve a fejlettségi szintjüket, 
egyéni haladási ütemüket. 

 

Műveletek gyakorlása 100-as számkörben: relációk, 
számszomszédok, páros, páratlan számok. 

Alapműveletek gyakorlása 100-as számkörben 

Szöveges feladatok 100-as körben 

Pénzhasználat 100-as számkörben, kerek tízesek 

Alapvető földrajzi ismeretek, térképolvasás, jelzések, értelmezése 

Magyarország térképe. 

Az óra, napirend, heti beosztás. 

Időegységek a naptól az évig (év, évszakok, hónapok). 

Számok kiolvasása, ezres, 10-és 100 ezres számjegyeinek 
megszámlálása 

Alaki- és helyi érték 

Helyi értékek megállapítása 

Számok olvasása, nagyságrendek összehasonlítása 

 

A követelmény minden tanulóra egyéni képességeikhez mérten 
vonatkozik, de maximálisan figyelembe véve a fejlettségi szintjüket, 
egyéni haladási ütemüket. 

 

Műveletek gyakorlása 100-as számkörben: relációk, 
számszomszédok, páros, páratlan számok. 

Alapműveletek gyakorlása 100-as számkörben 

Szöveges feladatok 100-as körben 

Pénzhasználat 100-as számkörben, kerek tízesek 

Alapvető földrajzi ismeretek, térképolvasás, jelzések, értelmezése 

Magyarország térképe. 

Az óra, napirend, heti beosztás. 

Időegységek a naptól az évig (év, évszakok, hónapok). 

Számok kiolvasása, ezres, 10-és 100 ezres számjegyeinek 
megszámlálása 

Alaki- és helyi érték 

Helyi értékek megállapítása 

Számok olvasása, nagyságrendek összehasonlítása 



Árak nézegetése árjegyzékekben 

Telefonszám lejegyzése, elolvasása 

 

Árak nézegetése árjegyzékekben 

Telefonszám lejegyzése, elolvasása 

Hosszúság, távolság, magasság mérése. Mértékegységek: km, m, dm, 
cm. 

Mérőszalag, vonalzó használata, mérés 

Folyadékok mérése, mérőpohár használata 

Papírpénzek, érmék felismerése, megnevezése, értékük 
összehasonlítása. 

Jövedelmek, megélhetési költségek, rezsi,villany, gáz, telefon, ebéd, 
bérlet nagyságrendje. 

Számlák befizetésének, pénz feladásának megfigyelése. 

Akciós árak, az eredeti és a leszállított ár különbségének kiszámítása 

Különböző szolgáltatások árai. 

Pénz beosztása. Szükséges és szükségtelen áruk. 

Egyszerűbb banki fogalmak megismerése (bankszámla,bankkártya, 
átutalás, kamat, kód) 

 

 

   



TESTNEVELÉS  
Félévi követelmény Tanév végi követelmény 

 
A követelmény minden tanulóra egyéni képességeikhez mérten 
vonatkozik, de maximálisan figyelembe véve a fejlettségi szintjüket, 
egyéni haladási ütemüket. 
 
Rendgyakorlatok, téri tájékozódás 

 
 

- Sorakozás 
- Járások 
- Menetelés 
- Testfordulatok 

 
Gimnasztikai gyakorlatok 

 
 

- Begyakorolt mozgáselemek összekapcsolása, helyben futás 
magas térdemelés, terpeszállás törzshajlítás, bokaérintés. 

- égy ütemre végzett gyakorlatok: (alapállás, ugrás terpeszbe, 
kar oldalsó középtartásba, taps fej fölött, vissza alapállásba, 
mellső középtartásba, oldalsó középtartásba, terpesz, stb.) 

- Szalag, babzsák, labda, medicinlabda, súlyzó, karika, 
alkalmazásával végzett négyütemű gyakorlatok vezényszavak, 
számolás, zene segítségével. 

- Begyakorolt gyakorlatsorok zenére, a testtartás, és ütemtartás 
figyelembe vételével. 

 
 
 
 
 

 
A követelmény minden tanulóra egyéni képességeikhez mérten 
vonatkozik, de maximálisan figyelembe véve a fejlettségi szintjüket, 
egyéni haladási ütemüket. 
 
 
 
Rendgyakorlatok, téri tájékozódás 
 

- Sorakozás 
- Járások 
- Menetelés 
- Testfordulatok 

 
 
Gimnasztikai gyakorlatok 
 

- Begyakorolt mozgáselemek összekapcsolása, helyben futás 
magas térdemelés, terpeszállás törzshajlítás, bokaérintés. 

- égy ütemre végzett gyakorlatok: (alapállás, ugrás terpeszbe, 
kar oldalsó középtartásba, taps fej fölött, vissza alapállásba, 
mellső középtartásba, oldalsó középtartásba, terpesz, stb.) 

- Szalag, babzsák, labda, medicinlabda, súlyzó, karika, 
alkalmazásával végzett négyütemű gyakorlatok vezényszavak, 
számolás, zene segítségével. 

- Begyakorolt gyakorlatsorok zenére, a testtartás, és ütemtartás 
            figyelembe vételével. 
 
 
 



Képességfejlesztő gyakorlatok, játékos 
feladatok 

 
- Guggoló járás, 
- kúszás padok között, 
- bordásfal gyakorlatok (függeszkedés), 
- egy lábról elrugaszkodás távolugrás nekifutásból, 
- sorozatban guruló átfordulások (guruló átfordulás előre 
sorozatban, háttal sorozatban guruló átfordulás, hátra), 

 
 
 
 
 
 
 

 
Labdás gyakorlatok 
 
- Kislabda dobás, álló helyzetből. 
- Célba dobás (kosár, kapu, céltábla). 
-  Egykezes, kétkezes mellső átadások, különböző 
feladathelyzetekben. 
- Váltott kézzel járás körben akadályok megkerülése, 
    labdavezetések. 
- Labdavezetés (ügyesebb) lábbal cél felé, akadályok megkerülése. 
- Dobóterpeszből kidobás, célba dobás, alsó felső dobás, lassú futás 
közben labdavezetés az ügyesebb kézzel. 
 
 
 
 
 

Képességfejlesztő gyakorlatok, játékos 
feladatok 
 
 
- Guggoló járás, 
- kúszás padok között, 
- bordásfal gyakorlatok (függeszkedés), 
- egy lábról elrugaszkodás távolugrás nekifutásból, 
- sorozatban guruló átfordulások (guruló átfordulás előre 
sorozatban, háttal sorozatban guruló átfordulás, hátra), 
- állórajtból versenyfutás, 
- helyben rugózásból elrugaszkodás, 
- mászás kötélen, bordásfalon, 
- kúszás akadályok között, mászás akadályon át, 
- 30-60 m-es versenyfutás állórajtból, 
- egyensúlyozás talajon, padon (gerendán) pad merevítőjén. 
 
Labdás gyakorlatok 
 
- Kislabda dobás, álló helyzetből. 
- Célba dobás (kosár, kapu, céltábla). 
-  Egykezes, kétkezes mellső átadások, különböző 
feladathelyzetekben. 
- Váltott kézzel járás körben akadályok megkerülése, 
    labdavezetések. 
- Labdavezetés (ügyesebb) lábbal cél felé, akadályok megkerülése. 
- Dobóterpeszből kidobás, célba dobás, alsó felső dobás, lassú futás 
közben labdavezetés az ügyesebb kézzel. 
 
 
 
 



Sportjátékok elemei 
 
 - Pingpong 
- Labdarúgás 
- Tollaslabda, szivacslabda. 
- Kidobó 

Sportjátékok elemei 
 
 - Pingpong 
- Labdarúgás 
- Tollaslabda, szivacslabda. 
- Kidobó 
 

 

   



UDVAROS 
Félévi követelmény Tanév végi követelmény 

 

 A követelmény minden tanulóra egyéni képességeikhez mérten vonatkozik, 
de maximálisan figyelembe véve a fejlettségi szintjüket, egyéni haladási 
ütemüket. 

 
1. Munkavégzéshez nélkülözhetetlen balesetvédelmi előírások 

ismerete. 
2. Veszélyes gépek, eszközök, tevékenységek. 
3. Tisztításhoz, takarításhoz használt vegyi anyagok alapvető ismerete, 

hozzájuk kapcsolódó balesetvédelmi tudnivalók. 
4. A növényápolás, talajtechnológiai eljárások, komposztálás során 

szükséges egészségvédelmi gyakorlat elsajátítása. 

 
 

 

A követelmény minden tanulóra egyéni képességeikhez mérten vonatkozik, 
de maximálisan figyelembe véve a fejlettségi szintjüket, egyéni haladási 
ütemüket. 

 

1. Munkavégzéshez nélkülözhetetlen balesetvédelmi előírások 
ismerete. 

2. Veszélyes gépek, eszközök, tevékenységek. 
3. A növényápolás, talajtechnológiai eljárások, komposztálás során 

szükséges egészségvédelmi gyakorlat elsajátítása. 
4. Munkaruha, védőruha, munkacipő, védő és óvó eszközök. 

 

 

   



IRODATECHNIKAI ESZKÖZÖK HASZNÁLATA 
Félévi követelmény Tanév végi követelmény 

A követelmény minden tanulóra egyéni képességeikhez mérten 
vonatkozik, de maximálisan figyelembe véve a fejlettségi szintjüket, 
egyéni haladási ütemüket. 

Számítógép kezelés: 

Üzembe helyezés, kikapcsolás, eszközök csatlakoztatása és 

funkciójuk. 

Az asztal elemei (ikonok, tálca, dátum), kezelésük. 

Írásprogram megismerése, használata segítséggel 

Rajzolóprogram alapvető funkcióinak megismerése, kipróbálása. 

Dokumentumok készítésének, módosításának, elmentésének és 
behívásának lépései (segítséggel). 

 
Irodatechnikai eszközök alkalmazása: 

Irodatechnikai és infokommunikációs eszközök fajtái és alkalmazási 

területei (telefon, fax, üzenetrögzítő, fénymásoló, nyomtató, 

szkenner, lamináló, spirálozó gép, iratmegsemmisítő, 

fényképezőgép, magnó, zenelejátszók, DVD-lejátszó) 

A készülékek funkciói, tulajdonságaik, működési elveik, fő részeik 

Az eszközök közötti különbségek számbavétele, 

használatuk előnyei és hátrányai, takarékos 

készülékhasználat. 

A követelmény minden tanulóra egyéni képességeikhez mérten 
vonatkozik, de maximálisan figyelembe véve a fejlettségi szintjüket, 
egyéni haladási ütemüket. 

Számítógép kezelés: 

Üzembe helyezés, kikapcsolás, eszközök csatlakoztatása és 

funkciójuk. 

Az asztal elemei (ikonok, tálca, dátum), kezelésük. 

Írásprogram megismerése, használata segítséggel 

Rajzolóprogram alapvető funkcióinak megismerése, kipróbálása. 

Dokumentumok készítésének, módosításának, elmentésének és 
behívásának lépései (segítséggel). 
Multimédiás eszközök alkalmazása (CD, DVD, hangszóró, web-
kamera, pendrive, fülhallgató) 

Irodatechnikai eszközök alkalmazása: 

Irodatechnikai és infokommunikációs eszközök fajtái és alkalmazási 

területei (telefon, fax, üzenetrögzítő, fénymásoló, nyomtató, 

szkenner, lamináló, spirálozó gép, iratmegsemmisítő, 

fényképezőgép, magnó, zenelejátszók, DVD-lejátszó) 

A készülékek funkciói, tulajdonságaik, működési elveik, fő részeik 

Az eszközök közötti különbségek számbavétele, 

használatuk előnyei és hátrányai, takarékos 



Telefon, mobiltelefon, üzenetrögzítő, fax alkalmazási területei 

és használata. 

Dokumentumkészítés: 

Könyvtár létesítése, megnevezése, ki-, belépés, megnyitás, mentés, 

bezárás. 

Szöveg beírása, képek, ábrák beszúrása, szerkesztési beállítások 

változtatása a megadott szempontok szerint. 

Játékprogram: 

Érdeklődésnek megfelelő játékok keresése, kiválasztása, kipróbálása 

a világhálón (pl.: ügyességi, puzzle, memória, logikai, kártya, 

autóverseny). 

Internet használat: 

Kapcsolódás az internetre, kapcsolat bontása 
Irányított információkeresés, adott weboldal, tartalmak 

megtekintése. 

Az információk, értelmezése, feldolgozása – adatok, szövegek, 

képek keresése, mentése, letöltése 

Zenehallgatás, filmnézés, online játékok kipróbálása 

Közösségi oldalak használata 
 

 

készülékhasználat. 

Telefon, mobiltelefon, üzenetrögzítő, fax alkalmazási területei 

és használata. 

A tevékenységekhez szükséges kellékek, alapanyagok (papírok, 
kapcsok, spirálok, dossziék). 

Szelektív hulladékgyűjtés. 
 
Dokumentumkészítés: 

Könyvtár létesítése, megnevezése, ki-, belépés, megnyitás, mentés, 

bezárás. 

Szöveg beírása, képek, ábrák beszúrása, szerkesztési beállítások 

változtatása a megadott szempontok szerint. 

Játékprogram: 

Érdeklődésnek megfelelő játékok keresése, kiválasztása, kipróbálása 

a világhálón (pl.: ügyességi, puzzle, memória, logikai, kártya, 

autóverseny). 

Internet használat: 

Kapcsolódás az internetre, kapcsolat bontása 
Irányított információkeresés, adott weboldal, tartalmak 

megtekintése. 

Az információk, értelmezése, feldolgozása – adatok, szövegek, 

képek keresése, mentése, letöltése 



Zenehallgatás, filmnézés, online játékok kipróbálása 

Közösségi oldalak használata 

Levél, elektronikus képeslap írása, elküldése, 

megválaszolása 

Video hívások, csevegő programok kipróbálása 

 

 

 
 

   



HABILITÁCIÓS CÉLÚ MUNKAVÉGZÉS INTEGRÁLT MUNKAVÉGZÉSRE NEM KÉPES TANULÓK RÉSZÉRE  

Félévi követelmény Tanév végi követelmény 
 

 A követelmény minden tanulóra egyéni képességeikhez mérten vonatkozik, 
de maximálisan figyelembe véve a fejlettségi szintjüket, egyéni haladási 
ütemüket. 

 

Általános balesetvédelmi szabályok a kertben. 

Parkápolás, gondozás. 
Dísznövények ültetése, gondozása. 
Talajtakarók (évelők, lágyszárúak, cserjék) gondozása. 
Kerti növények ültetése, gondozása. 
Rózsafelületek gondozása, ápolása. 
 
Tanulás, tehetség, pályaválasztás fogalma. 
Munka fogalma,  
Foglalkozások, foglalkozási formák, foglalkozások eszközei. 
 
Munkavégzési lehetőségek (védőmunkahely, szociális foglalkoztató, 
ÉNO, családi vállalkozás) 
 
Munkavállalás (munkaszerződés) (személyi dokumentumok – 
születési anyakönyvi kivonat, személyi igazolvány, lakcímkártya, 
Hatósági bizonyítvány, ADÓ kártya,) 
 
 

 

A követelmény minden tanulóra egyéni képességeikhez mérten vonatkozik, 
de maximálisan figyelembe véve a fejlettségi szintjüket, egyéni haladási 
ütemüket. 

 

Általános balesetvédelmi szabályok a kertben. 

Parkápolás, gondozás. 
Dísznövények ültetése, gondozása. 
Talajtakarók (évelők, lágyszárúak, cserjék) gondozása. 
Kerti növények ültetése, gondozása. 
Rózsafelületek gondozása, ápolása. 
Díszfák, cserjék fenntartása. 
Örökzöldek gondozása. 
Kerti tavak létesítése, gondozása. 
Konyhakerti növények gondozása. 
Pázsit gyep ápolása, gondozása,  
Belső terek növényeinek gondozása, ápolása. 
Gyomtalanítás, gyomtalanítás eszközei. 
 

Tanulás, tehetség, pályaválasztás fogalma. 
Munka fogalma,  
Foglalkozások, foglalkozási formák, foglalkozások eszközei. 
 
Munkavégzési lehetőségek (védőmunkahely, szociális foglalkoztató, 
ÉNO, családi vállalkozás) 



Munkavállalás (munkaszerződés) (személyi dokumentumok – 
születési anyakönyvi kivonat, személyi igazolvány, lakcímkártya, 
Hatósági bizonyítvány, ADÓ kártya,) 
 
Kötelességek a munkahelyen 
Jogok a munkahelyen 
Munkabér 
 
Különböző foglalkozások ismerete (kerti munkás, takarító, udvaros,  
konyhai kisegítő, mézeskalács-sütő, mosodai kisegítő, eladó, cukrász, 
pék, áru feltöltő) 
 
Különböző foglalkozások (kerti munkás, takarító, udvaros,  
konyhai kisegítő, mézeskalács-sütő, mosodai kisegítő eladó, cukrász, 
pék, áru- feltöltő stb.), munkaanyagai, eszközeinek ismerete. 
 
 

 
 

  



TEXTIL-ÉS FONALMENTŐ 
Félévi követelmény Tanév végi követelmény 

A követelmény minden tanulóra egyéni képességeik szerint vonatkozik, 
maximálisan figyelembe véve fejlettségi szintjüket, egyéni haladási 
ütemüket. 
 

- Egyéni képességek szerinti anyagismeret, biztonságos 
eszközhasználat, a munkavégzéshez szükséges pozitív 
hozzáállás, a társakat nem zavaró viselkedés. 

- Legyen fogalma a környezetvédelemről. 
- Ismerjen néhány piktogramot. 
- Ismerje meg a tanuló a szakma gyakorlásához szükséges 

munka-, baleset- és tűzvédelmi előírásokat. 
- Néhány, a mindennapokban gyakran használt szálasanyag 

megkülönböztetése, megnevezése, tulajdonságai, felhasználása 
textilminták alapján: 

-  

A követelmény minden tanulóra egyéni képességeik szerint vonatkozik, 
maximálisan figyelembe véve fejlettségi szintjüket, egyéni haladási 
ütemüket. 
 

- Képességének megfelelő mértékben használja mérési 
ismereteit, különös tekintettel a hosszúság és tömeg mérésére. 

- Szerezzen ismereteket, és tapasztalatokat a különféle 
fonalakról és fonalként felhasznált anyagokról, mivel az anyag 
tulajdonságai nagyban behatárolják a későbbi felhasználást. 

- A   környezettudatos   magatartás, a gazdaságossági 
szemlélet alakítása. 

- Követelmény a megbízható szerszám- és eszköz használat, a 
tisztaság és az eszközök megfelelő karbantartása, a pontos 
anyagismeret, a munkafázisok sorrendjének egymásutánisága 
és betartása. 

-  
 

  



 

KÖVETELMÉNYEK A KÉSZSÉGFEJLESZTŐ 12. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA 

KOMMUNIKÁCIÓ 
Félévi követelmény Tanév végi követelmény 

A követelmény minden tanulóra egyéni képességeik szerint vonatkozik, 
maximálisan figyelembe véve fejlettségi szintjüket, egyéni haladási 
ütemüket. 
 
Ismerje fel a településén meglévő és országosan ismert nevezetes 
épületeket (saját település, főváros, ország). 
Nyelvi kifejezésformák használata a beszéd, képolvasás, olvasás, írás 
során. 
Családi események, ünnepek. 
Lakás, otthon (helységek, saját lakrész, szépítése), vendégfogadás 
(alkalmazkodás a lakókörnyezethez, kulturált zenehallgatás). 
Hallott, olvasott szöveg értelmezése. 
Személyi adatok ismerete, helyes leírása. 
Szavak írása másolással, tollbamondással. 

 

A követelmény minden tanulóra egyéni képességeik szerint vonatkozik, 
maximálisan figyelembe véve fejlettségi szintjüket, egyéni haladási 
ütemüket. 
 
Ismerje fel a településén meglévő és országosan ismert nevezetes 
épületeket (saját település, főváros, ország). 
Nyelvi kifejezésformák használata a beszéd, képolvasás, olvasás, írás 
során. 
Olvashatóan írjon. 
Családi események, ünnepek. 
Lakás, otthon (helységek, saját lakrész, szépítése), vendégfogadás 
(alkalmazkodás a lakókörnyezethez, kulturált zenehallgatás). 
Hallott, olvasott szöveg értelmezése. 
Valós eseményeket néhány mondattal mondjon el. 
Személyi adatok ismerete, helyes leírása. 
Szavak írása másolással, tollbamondással. 
Rövid történet, irodalmi alkotást olvasson el, a szereplőket önállóan 
jellemezze, történetet képek/kérdések segítségével mondjon el. 
Tudjon képeslapot, levelet írni (lap vásárlásától a feladásig, borítékot 
megcímezni önállóan vagy segítséggel). 
Levél, üdvözlőlap önálló megírása, megcímzése. 
Keltezés értelmezése és helyes leírása. 
Személyére vonatkozó kérdések elolvasása, helyes válasz 1-1 
szóban. 
Fényképek készítése és visszanézése (arckifejezések értelmezése). 
 
 

 



SZÁMOLÁS-MÉRÉS 
Félévi követelmény Tanév végi követelmény 

A követelmény minden tanulóra egyéni képességeik szerint vonatkozik, 
maximálisan figyelembe véve fejlettségi szintjüket, egyéni haladási ütemüket.  
 
Tájékozódás az otthon és az iskola környékén. 
Időegységek a naptól az évig (év, évszakok, hónapok). 
Jelenlegi időpont helyes megállapítása. 
Tudja egyéni képességek szerint elolvasni a számokat és reálisan 
megkülönböztetni nagyságrendjüket. 
Összeadás és kivonás. 
Számok olvasása, nagyságrendek összehasonlítása. 
Vásárlások, üzletekben. 
 
 
 

A követelmény minden tanulóra egyéni képességeik szerint vonatkozik, 
maximálisan figyelembe véve fejlettségi szintjüket, egyéni haladási ütemüket. 
 
Tájékozódás az otthon és az iskola környékén. 
Időegységek a naptól az évig (év, évszakok, hónapok). 
Jelenlegi időpont helyes megállapítása. 
Tudja egyéni képességek szerint elolvasni a számokat és reálisan 
megkülönböztetni nagyságrendjüket. 
Összeadás és kivonás. 
Számok olvasása, nagyságrendek összehasonlítása. 
Vásárlások, üzletekben. 
Magyarország térképe. 
Tájékozódás az otthon és az iskola környékén. 
Idő. Az időfogalom szűkebb és tágabb kiterjedése (múlt – jelen – 
jövő). Az idő múlása, korosodás. 
Időegységek a naptól az évig (év, évszakok, hónapok). 
Digitális és hagyományos óra jelzéseinek egyeztetése. 
Jelenlegi időpont helyes megállapítása. 
Tudja egyéni képességek szerint elolvasni a számokat és reálisan 
megkülönböztetni nagyságrendjüket. 
Összeadás és kivonás. 
Számológép használata (ellenőrzés, önellenőrzés). 
Számok olvasása, nagyságrendek összehasonlítása. 
Hosszúság-, súly- és térfogat-mérések.



 

  

Papírpénzek, érmék felismerése, megnevezése, értékük 
összehasonlítása. 
Vásárlások, üzletekben. 
Telefonszám lejegyzése, elolvasása. 
Megbízhatóan alkalmazza a számológépet, az eredményt becsléssel 
ellenőrizze. 
 

 



 

 

  

KÖRNYEZET- ÉS EGÉSZSÉGVÉDELEM 
Félévi követelmény Tanév végi követelmény 

A követelmény minden tanulóra egyéni képességeik szerint vonatkozik, 
maximálisan figyelembe véve fejlettségi szintjüket, egyéni haladási ütemüket. 
 
 
Nevezze meg a testrészeit és azok funkcióit, azok kíméletes 
használatát, a segédeszközök ( szemüveg, hallókészülék, stb.) 
megfelelő alkalmazását. 
Érzékszervek. 
Táplálkozás – zöldség- és gyümölcsfogyasztás, tejtermékek, 
húsfogyasztás, édességek. 
Egészségünkre veszélyes anyagok tudatos kerülése. 
Testápoló szerek felismerése, kiválasztása. 
Tejtermékek felismerése és megnevezése. 
Húsáruk felsorolása. 
Növények, állatok, emberek jellemző tulajdonságai. 
 

A követelmény minden tanulóra egyéni képességeik szerint vonatkozik, 
maximálisan figyelembe véve fejlettségi szintjüket, egyéni haladási 
ütemüket. 
 
Nevezze meg a testrészeit és azok funkcióit, azok kíméletes 
használatát, a segédeszközök ( szemüveg, hallókészülék, stb.) 
megfelelő alkalmazását. 
Az emberi test változásai az idő múlásával. 
Érzékszervek. 
Táplálkozás – zöldség- és gyümölcsfogyasztás, tejtermékek, 
húsfogyasztás, édességek. 
Egészségünkre veszélyes anyagok tudatos kerülése. 
Testápoló szerek felismerése, kiválasztása. 
Tejtermékek felismerése és megnevezése. 
Húsáruk felsorolása. 
Növények, állatok, emberek jellemző tulajdonságai. 
Szerepjáték (orvosi vizsgálat, panasz megfogalmazása, baleset, 
telefonálás, teendők baleset esetén). 
Képek válogatása, csoportosítása külső megjelenés szerint (ideális 
alkat, kövér, beteg, sovány), életmód szerint (kirándul, sportol, 
heverészik). 
Beszélgetés az édességek fajtáiról, előnyeikről, hátrányaikról 
(hízás, fogszuvasodás). 
Tápláléklánc. 
Szelektív hulladékgyűjtés- veszélyes hulladékok. 



 

  

TESTNEVELÉS 
Félévi követelmény Tanév végi követelmény 

A követelmény minden tanulóra egyéni képességeik szerint vonatkozik, 
maximálisan figyelembe véve fejlettségi szintjüket, egyéni haladási ütemüket. 
 
Rendgyakorlatok, téri tájékozódás 

- Sorakozás 
- Járások 
- Menetelés 

 
Labdás gyakorlatok: 

- Célba dobás (kosár, céltábla) 
 
Gimnasztikai gyakorlatok: 

- Begyakorolt mozgáselemek összekapcsolása. 
- Babzsák, labda, alkalmazásával végzett gyakorlatok 

vezényszavak, számolás, zene segítségével. 
Begyakorolt gyakorlatsorok zenére, a testtartás, és ütemtartás 
figyelembe vételével. 
 

A követelmény minden tanulóra egyéni képességeik szerint vonatkozik, 
maximálisan figyelembe véve fejlettségi szintjüket, egyéni haladási 
ütemüket. 
 
Rendgyakorlatok, téri tájékozódás 

- Sorakozás 
- Járások 
- Menetelés 
- Járás lábujjhegyen, sarkon, helyben járás, jelre elindulás, 

megállás. 
- Menetelés zenére, ritmustartás, ritmusváltás adott jelre. 

 
Labdás gyakorlatok: 

- Célba dobás (kosár, céltábla) 
- Labdavezetés (kézzel, ügyesebbek lábbal) cél felé, akadályok 

megkerülése. 
- Alsó-felső dobás labdavezetés az ügyesebb és ügyetlenebb 

kézzel. 
 
Gimnasztikai gyakorlatok: 

- Begyakorolt mozgáselemek összekapcsolása. 
- Babzsák, labda, alkalmazásával végzett gyakorlatok 

vezényszavak, számolás, zene segítségével. 
- Begyakorolt gyakorlatsorok zenére, a testtartás, és ütemtartás 

figyelembe vételével.



 

  

ETIKA/HIT-ÉS ERKÖLCSTAN 
Félévi követelmény Tanév végi követelmény 

A követelmény minden tanulóra egyéni képességeik szerint vonatkozik, 
maximálisan figyelembe véve fejlettségi szintjüket, egyéni haladási ütemüket. 
 
 
Alkalmazkodás, választás, segítségkérés, engedelmesség helye az 
egyén viselkedésében 
Önálló vélemény megfogalmazása, vállalása az adott csoportban. 
Tudja önmagát és társait jellemezni (reális önismeret). 
Ismerjen és használjon udvariassági formákat. 
Önjellemzés, reális önértékelés (jó- és rossz tulajdonságok), külső 
megjelenés, ujjlenyomat, hangszín 
Jellemzés készítése véletlenszerűen kiválasztott társról. 
Jó – rossz, helyes – helytelen, hiba – bűn, bemutatásuk 
helyzetgyakorlatokban, állásfoglalás, reakció megbeszélés. 
Belső pozitív és negatív emberi tulajdonságok feltérképezése. 
Véleménynyilvánítás megfelelő hangnemben és megfelelő 
összefüggésekben. 
 
 

A követelmény minden tanulóra egyéni képességeik szerint vonatkozik, 
maximálisan figyelembe véve fejlettségi szintjüket, egyéni haladási 
ütemüket. 
 
A tanulók egyéni fejlettségi szintjének és képességeinek megfelelően 
személyiségének maximális kibontakoztatásával: 
 
Alkalmazkodás, választás, segítségkérés, engedelmesség helye az 
egyén viselkedésében 
Önálló vélemény megfogalmazása, vállalása az adott csoportban. 
Tudja önmagát és társait jellemezni (reális önismeret). 
Ismerjen és használjon udvariassági formákat. 
Önjellemzés, reális önértékelés (jó- és rossz tulajdonságok), külső 
megjelenés, ujjlenyomat, hangszín 
Jellemzés készítése véletlenszerűen kiválasztott társról. 
Jó – rossz, helyes – helytelen, hiba – bűn, bemutatásuk 
helyzetgyakorlatokban, állásfoglalás, reakció megbeszélés. 
Belső pozitív és negatív emberi tulajdonságok feltérképezése. 
Véleménynyilvánítás megfelelő hangnemben és megfelelő 
összefüggésekben. 
Szerepjáték, kapcsolat létesítése, viták rendezése, kapcsolat lezárása 
(szakítás), abúzus, zaklatás 
Saját tulajdonságok számbavétele, feltérképezése, önjellemzés 
készítése (önkritika). 
Káros szokások. 



IRODATECHNIKAI ESZKÖZÖK HASZNÁLATA 
Félévi követelmény Tanév végi követelmény 

 

 A követelmény minden tanulóra egyéni képességeikhez mérten 
vonatkozik, de maximálisan figyelembe véve a fejlettségi szintjüket, 
egyéni haladási ütemüket. 

Számítógép kezelés: 

Üzembe helyezés, kikapcsolás, eszközök csatlakoztatása és 

funkciójuk. 

Az asztal elemei (ikonok, tálca, dátum), kezelésük. 

Írásprogram megismerése, használata segítséggel 

Rajzolóprogram alapvető funkcióinak megismerése, kipróbálása. 

Dokumentumok készítésének, módosításának, elmentésének és 
behívásának lépései (segítséggel). 

 
Irodatechnikai eszközök alkalmazása: 

Irodatechnikai és infokommunikációs eszközök fajtái és alkalmazási 

területei (telefon, fax, üzenetrögzítő, fénymásoló, nyomtató, 

szkenner, lamináló, spirálozó gép, iratmegsemmisítő, 

fényképezőgép, magnó, zenelejátszók, DVD-lejátszó) 

A készülékek funkciói, tulajdonságaik, működési elveik, fő részeik 

Az eszközök közötti különbségek számbavétele, 

használatuk előnyei és hátrányai, takarékos 

 

A követelmény minden tanulóra egyéni képességeikhez mérten 
vonatkozik, de maximálisan figyelembe véve a fejlettségi szintjüket, 
egyéni haladási ütemüket. 

Számítógép kezelés: 

Üzembe helyezés, kikapcsolás, eszközök csatlakoztatása és 

funkciójuk. 

Az asztal elemei (ikonok, tálca, dátum), kezelésük. 

Írásprogram megismerése, használata segítséggel 

Rajzolóprogram alapvető funkcióinak megismerése, kipróbálása. 

Dokumentumok készítésének, módosításának, elmentésének és 
behívásának lépései (segítséggel). 
Multimédiás eszközök alkalmazása (CD, DVD, hangszóró, web-
kamera, pendrive, fülhallgató) 

Irodatechnikai eszközök alkalmazása: 

Irodatechnikai és infokommunikációs eszközök fajtái és alkalmazási 

területei (telefon, fax, üzenetrögzítő, fénymásoló, nyomtató, 

szkenner, lamináló, spirálozó gép, iratmegsemmisítő, 

fényképezőgép, magnó, zenelejátszók, DVD-lejátszó) 

A készülékek funkciói, tulajdonságaik, működési elveik, fő részeik 

Az eszközök közötti különbségek számbavétele, 



készülékhasználat. 

Telefon, mobiltelefon, üzenetrögzítő, fax alkalmazási területei 

és használata. 

Dokumentumkészítés: 

Könyvtár létesítése, megnevezése, ki-, belépés, megnyitás, mentés, 

bezárás. 

Szöveg beírása, képek, ábrák beszúrása, szerkesztési beállítások 

változtatása a megadott szempontok szerint. 

Játékprogram: 

Érdeklődésnek megfelelő játékok keresése, kiválasztása, kipróbálása 

a világhálón (pl.: ügyességi, puzzle, memória, logikai, kártya, 

autóverseny). 

Internet használat: 

Kapcsolódás az internetre, kapcsolat bontása 
Irányított információkeresés, adott weboldal, tartalmak 

megtekintése. 

Az információk, értelmezése, feldolgozása – adatok, szövegek, 

képek keresése, mentése, letöltése 

Zenehallgatás, filmnézés, online játékok kipróbálása 

Közösségi oldalak használata 
 

 

használatuk előnyei és hátrányai, takarékos 

készülékhasználat. 

Telefon, mobiltelefon, üzenetrögzítő, fax alkalmazási területei 

és használata. 

A tevékenységekhez szükséges kellékek, alapanyagok (papírok, 
kapcsok, spirálok, dossziék). 

Szelektív hulladékgyűjtés. 
 
Dokumentumkészítés: 

Könyvtár létesítése, megnevezése, ki-, belépés, megnyitás, mentés, 

bezárás. 

Szöveg beírása, képek, ábrák beszúrása, szerkesztési beállítások 

változtatása a megadott szempontok szerint. 

Játékprogram: 

Érdeklődésnek megfelelő játékok keresése, kiválasztása, kipróbálása 

a világhálón (pl.: ügyességi, puzzle, memória, logikai, kártya, 

autóverseny). 

Internet használat: 

Kapcsolódás az internetre, kapcsolat bontása 
Irányított információkeresés, adott weboldal, tartalmak 

megtekintése. 

Az információk, értelmezése, feldolgozása – adatok, szövegek, 



képek keresése, mentése, letöltése 

Zenehallgatás, filmnézés, online játékok kipróbálása 

Közösségi oldalak használata 

Levél, elektronikus képeslap írása, elküldése, 

megválaszolása 

Video hívások, csevegő programok kipróbálása 

 

 

 
 

  



KONYHAI KISEGÍTŐ 
Félévi követelmény Tanév végi követelmény 

 

 A követelmény minden tanulóra egyéni képességeikhez mérten vonatkozik, 
de maximálisan figyelembe véve a fejlettségi szintjüket, egyéni haladási 
ütemüket. 

 

5. munka-, tűz és balesetvédelmi ismeretek 
6. egészségvédelmi és környezetvédelmi ismeretek 
7. áruismeret – tárolás 

 

 

A követelmény minden tanulóra egyéni képességeikhez mérten vonatkozik, 
de maximálisan figyelembe véve a fejlettségi szintjüket, egyéni haladási 
ütemüket. 

 

5. munka-, tűz és balesetvédelmi ismeretek 
6. egészségvédelmi és környezetvédelmi ismeretek 
7. áruismeret – tárolás 
8. konyhai előkészítő eljárások 
9. konyha gépei és berendezései 
10. mosogatási tevékenységek 
11. takarítási tevékenységek

 

  



HABILITÁCIÓS CÉLÚ MUNKAVÉGZÉS INTEGRÁLT MUNKAVÉGZÉSRE NEM KÉPES TANULÓK RÉSZÉRE  

Félévi követelmény Tanév végi követelmény 
 

 A követelmény minden tanulóra egyéni képességeikhez mérten vonatkozik, 
de maximálisan figyelembe véve a fejlettségi szintjüket, egyéni haladási 
ütemüket. 

Általános balesetvédelmi szabályok munkavégzés közben. 

Munka fogalma,  
Foglalkozások, foglalkozási formák, foglalkozások eszközei. 
 
Munkavégzési lehetőségek (védőmunkahely, szociális foglalkoztató, 
ÉNO, családi vállalkozás) 
Munkavállalás (munkaszerződés) (személyi dokumentumok – 
születési anyakönyvi kivonat, személyi igazolvány, lakcímkártya, 
Hatósági bizonyítvány, ADÓ kártya,) 
Különböző foglalkozások (kerti munkás, takarító, udvaros,  
konyhai kisegítő, mézeskalács-sütő, mosodai kisegítő eladó, cukrász, 
pék, áru- feltöltő stb.), munkaanyagai, eszközeinek ismerete. 
- Konkrét munkatevékenységek, részfeladatok a gyakorlati 
munkahelyeken. 
- Munkavédelem, anyag- és eszközismeret a tevékenységekkel 
kapcsolatban. 
- Munkahelyi hierarchia, munkahelyi körülmények. 
 
 

 

A követelmény minden tanulóra egyéni képességeikhez mérten vonatkozik, 
de maximálisan figyelembe véve a fejlettségi szintjüket, egyéni haladási 
ütemüket. 

Általános balesetvédelmi szabályok ismerete és betartása.Munkavégzési 
lehetőségek (védőmunkahely, szociális foglalkoztató, ÉNO, családi 
vállalkozás)Munkavállalás (munkaszerződés) (személyi 
dokumentumok – születési anyakönyvi kivonat, személyi igazolvány, 
lakcímkártya, Hatósági bizonyítvány, ADÓ kártya,) 

Kötelességek a munkahelyen 
Jogok a munkahelyen 
Munkabér 
Különböző foglalkozások ismerete (kerti munkás, takarító, udvaros,  
konyhai kisegítő, mézeskalács-sütő, mosodai kisegítő, eladó, cukrász, 
pék, áru feltöltő) 

- Konkrét munkafolyamatokat, részfolyamatok 

végzése, gyakorlása irányítás mellett. 

- Munkatársi kapcsolatok kialakítása. 

- Esetleges munkahelyi /kapcsolati problémák közös 

megbeszélése. 

 
 

 


