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Magyar nyelv és irodalom 

 

1. Ismertesse röviden az anyanyelvi nevelés személyiségformáló szerepét, különös tekintettel a 

beszédfejlesztésre! Vesse össze a hagyományos gyakorlat és a NYIK-program beszédfejlesztését! 

Elemezze a szerepjáték sajátos feladatait a kommunikáció és a szocializációs folyamat 

szemszögéből! 

 

2. Értelmezze a megismerési folyamatok és az olvasási tevékenység összefüggéseit! Vonjon 

párhuzamot az olvasás megtanításának pedagógiai-pszichológiai kérdései, valamint az 

olvasástanítási módszerek között, hangot adva személyes tapasztalatainak, véleményének! 

 

3. Fejtse ki az írástanulás élettani feltételeit, pedagógiai-pszichológiai alapjait, nehézségeit! 

Foglaljon állást adott írástanítási változat, adott írásminta mellett előnyeinek, esetleges 

hátrányainak bemutatásán keresztül! 

 

4. Elemezze az alsó tagozatos tankönyvi szövegtípusok, valamint a szövegfeldolgozás tükrében a 

személyiségformálás lehetőségeit: az érzelmek, az értelmi tevékenységek fejlesztését, az önálló 

tanulás alapozását, az önművelődési szokások kialakulását! 

 

5. Vázolja fel a szóbeli és az írásbeli szövegalkotás összehasonlításán keresztül összefüggésüket az 

alkotóképesség fejlesztésével! Fejtse ki az írásbeli szövegalkotás alapozásának, motiválásának, 

fejlesztésének lehetőségeit az anyanyelvi nevelés rendszerében! 

 

6. Ismertesse a funkcionális szemléletű nyelvtantanítás mibenlétén keresztül annak összefüggéseit a 

szó- és írásbeli nyelvhasználat fejlesztésével! Elemezze a nyelvtani fogalmak kialakításának és a 

gondolkodás fejlesztésének kapcsolatát! 

 

7. Mutassa fel a helyesejtés-, valamint a nyelvtan- és helyesírás-tanulás összefüggésében az 

eredményes helyesírás összetett voltát, sikeres tanulásának, tanításának feltételeit, figyelemmel az 

első osztályos olvasás- és írástanulás alapozó munkájára is!  
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Matematika 

 

1. A halmazszemlélet alakítása a matematikaórákon. Adott tulajdonságú halmazok szemléltetése 

Venn-diagramon, elemek rendszerezése több szempont alapján. A halmazelmélet alapfogalmai, 

halmaz műveletek. A matematikai nyelv és a mindennapi nyelv kapcsolata; a gondolkodás 

fejlesztése a matematikai logika segítségével.  

 

2. A számfogalom épülése az alsó tagozaton. (A természetes szám fogalmának kialakításának 

módjai. A számkör bővítés szükségessége, követelményei, módjai.) A tárgyakkal végzett 

tevékenység szerepe a matematikai ismeretszerzésben. Az alapműveletek tanításnak módjai 

(szóbeli, írásbeli műveletek).  Az eszközhasználat pedagógiája. 

 

3. Problémamegoldó készség fejlesztése a matematikaórán. Szöveges feladatok fajtái és megoldási 

lehetőségei. Matematikai szöveg elemzésének tanítása. Az összefüggések felfedezését szolgáló 

tevékenységek, rajzok, adatok megtalálása, rögzítése.  

 

4. Relációk, függvények, sorozatok tanítása. A függvényszerű szemlélet kialakítása a tantárgyi 

koncentráció lehetőségének megteremtése a során. Számok, mennyiségek közötti kapcsolatok 

megfigyelése, felismerése. Grafikonok vizsgálata. 

 

5. A kombinatorika, valószínűségszámítás és statisztika elemei az alsó tagozaton. A lehetséges esetek 

rendezett felsorolása. Valószínűségi játékok, biztos, lehetséges, lehetetlen események. Adatok 

ábrázolása. Matematikai modellek (gráfok, koordinátarendszer, nyitott mondat stb.). 

 

6. A térszemlélet fejlesztése, alakzatok síkban, térben. Mérés, mértékegységek (szabadon választott 

és SI) és tanításuk. A távolság, kerület, terület felszín, térfogat fogalma az alsó tagozaton. 

Geometriai transzformációk tanítása. Tájékozódás. 

 

Természetismeret 

 

1. A környezetismeret tanítási-tanulási folyamatának sajátosságai az ismeretszerzés 

tényanyaggyűjtési mozzanatában, a módszerek tükrében. 

 

2. Az ismeretek rögzítésének helye, ideje, lehetősége és jelentősége környezetismeret órákon 1-4. 

osztályban. 

 

3. A gondolkodás fejlesztése a fizikai, kémiai és biológiai kölcsönhatások tanításának 

folyamatában. 

 

4. A gondolkodás fejlesztése a földrajzi kölcsönhatások tanításának folyamatában. 

 

5. Nevelés és gondolkodási készségek fejlesztése a társadalmi környezet tanítása során.  
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Vizuális nevelés 

1. A gyermeki ábrázoló és önkifejező tevékenység fejlődésének pszichológiai és fiziológiai alapjai, az 

egyes életkori szakaszok ábrázolási és kifejezési módjainak főbb jellemzői. A kisiskoláskori vizuális 

nevelés színterei. Vizualitás a tanító oktató - nevelő munkájában. 

 

2. A vizuális kommunikáció rendszere, a képi közlés formái. A vizuális műveltség képességrendszere, 

korszerű metodikák az ábrázoltatás és kifejeztetés folyamatában. 

 

3. Tananyagstruktúrák. A feladatsor és a tanmenet tervezésének szempontjai, a helyi adottságok és 

elvárások figyelembe vételének lehetőségei. A tanító felkészülése az órára, a különböző óravariációk 

módszertani sajátosságai. 

 

4. Anyagok, technikák, technológiák, tevékenységek a vizuális nevelésben, adekvát alkalmazásuk a képi 

közlés rendszerében. A műhelymunka szerepe, jelentősége a kreativitás fejlesztésében az iskolában 

és az iskolán kívül. 

 

5. Az indirekt és a személyes közlések szerepe, alkalmazásuk módszerei. A műalkotások és 

népművészeti alkotások, valamint napjaink vizuális jelenségei (design, reklám, környezet) elemzése, 

helye a vizuális esztétikai nevelésben. 

Ének-zene 

 

1. Az alsó tagozatos ének-zenei nevelés célja és feladatai; a zenei képességfejlesztés lehetőségei. Az óvodai 

zenei nevelés, mint az alsó tagozatos zenei nevelés előzménye. 

 

2. A figyelem és emlékezet szerepe a hallás utáni daltanításban, a daltanítás módjai. A gyermekjátékok, 

népdalok jelentősége és funkciója az általános iskola 1-4. osztályának nevelésében. (A gyermekjátékok 

esztétikai-etikai motivációs hatása a gyermekekre.) 

 

3. A ritmikai és a dallami ismeretek kialakításának területei és mozzanatai. A jelről történő daltanítás 

feltételei, fokozatai (kézjel - betűjel - hangjegy) az 1-4. osztályban. A fokozatosság elve.  

 

4. A ritmikai és dallami készségfejlesztés automatizmusa (hangzás - név - jel, ill. jel - név - hangzás) és 

módszerei (felismertetés - lejegyeztetés - reprodukció) a zenei írás - olvasás terén. A térképzetek 

szerepe az éneklési képesség fejlesztésében. 

 

5. A zenehallgatás célja, feladatai, koncepciója és módszere; anyagának kapcsolata a hangszínérzék 

fejlesztésével. A zenei ízlés fejlesztése, élménynyújtás az énekórán.  
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Testnevelés 

 

1. A játékok személyiségformáló hatása az iskolai nevelésben. Az iskolai testnevelési 

játékok felosztása, csoportosítása, és szerepe az alsó-tagozatos testnevelésben. A játék 

tanításának didaktikai folyamata, módszertani szempontok figyelembevételével. 

2. A testnevelési óra tervezése, az órarészek kapcsolata, foglalkoztatási formák, a 

gimnasztikai gyakorlatok vezetésének módszertana. Egy legalább 8 ütemű gimnasztikai 

gyakorlat tervezése, elemzése. 

3. A kondicionális és koordinációs képességek felosztása, jellemzése, módszertani ajánlások 

ezek fejlesztéséhez. Elfáradási sajátosságok, regeneráció, túlkompenzálás, edzettség. A 

testnevelési óra terhelésének módszertana. 

4. A mozgásos cselekvéstanulás didaktikai folyamata. Célgyakorlatok, rávezető gyakorlatok, 

segítségadás, hibajavítás. A pedagógus szerepe a mozgástanulás folyamatában. 

 


