
.  

TERMÉSZETISMERET 5-6. 

TANKÖNYVEK, MUNKAFÜZETEK, 
TANÁRI KÉZIKÖNYVEK 





A tankönyvek és a  

munkafüzetek főbb jellemzői  

(tankönyvbírálatok alapján) 

 • megfelelnek a kerettantervi tartalmaknak és követelményeknek, a szöveg 

terjedelme röviden,  tömören fejti ki az ismeretek, jól alkalmazkodik a tanulók 

életkori sajátosságaihoz; 

• fogalmi rendszerük igazodnak a tanulók meglévő tudásához, értelmi 

képességeikhez, kapcsolódnak a korábban megszerzett ismeretekhez (tárgyon belüli 

koncentráció); 

• a szöveg és az esztétikus illusztrációk azonos értékű didaktikai feladatot látnak el, 

nagyban segítik a tananyag feldolgozását és megértését, 

• az egyes témák elején található „Már tanultuk” rész a tárgyon belüli és tantárgyak  

közötti koncentrációt biztosítja;  

• a munkafüzet feladatai változatosak, többféle gondolkodási műveletet fejlesztenek;  

 



A tananyag elrendezése a 

tankönyvekben 



5. évfolyam: 
Összesen 55 óra az új anyag és az összefoglalás. 

 
A hat témakörhöz 10 óra megfigyelések, 

kísérletek, vizsgálatok tartoznak. 
 

Az óraszám (74 óra) 10%-a a kerettanterv 
szerint szabadon felhasználható időkeret. 

 



I.  
Élet a kertben 11 óra 
 
  





 II.  

Anyagok és változások a 

környezetünkben 8 óra 

 





III.  

Tájékozódás a térképen 

és a természetben 7 óra 

 





IV. 

Az időjárás 6 óra 

 





V. 

Állatok a házban és a ház 

körül 11 óra 

 





VI. 

Az ember szervezete és 

egészsége 12 óra 

 





6. évfolyam: 

 

Összesen 54 óra az új anyag és az 

összefoglalás. 

 

A hat témakörhöz 11 óra megfigyelések, 

kísérletek, vizsgálatok tartoznak. 

 

Az óraszám (74 óra) 10%-a a kerettanterv 

szerint szabadon felhasználható időkeret. 

 



 I. 

Az erdő életközössége 12 óra 





 II. 

Kölcsönhatások. Energia 

8 óra 

 





III. 

A Föld bolygó 8 óra 

 





IV. 

A természet erői 8 óra 

 





 V. 

Hazai tájakon 10 óra 





VI. 

A füves területek életközössége. 

Termesztett növényeink 8 óra 

 





Munkafüzetek: 

 
- minden tankönyvi témához 5-8 változatos 

munkafüzeti feladatot tartalmaz;   

- a feladatok sorrendjét az egyes leckék logikai 

menete adja; 

- módszertanilag az önálló munka eszköze, 

alkalmas az ismeretek gyakorlati alkalmazására, 

a lényegkiemelésére és azok rögzítésére, 

visszajelzések keresésére és differenciálásra; 



A tanár munkáját segítő egyéb 

taneszközök 

 - Tanári kézikönyv tanmenet javaslatokkal, az egyes órák megtartáshoz módszertani  

-  javaslatokkal, 

- Témazáró feladatlapok (minden témakörhöz 40-60 tudáselemet tartalmazó 

feladatokkal; 

- Interaktív tananyag, mely minden tanegységhez tartalmaz, a tanítást-tanulást segítő   

      képeket, rajzokat, animációkat, filmeket és különböző feladatokat; 

            (Pl. a 6. évf. 36 biológia témáihoz összesen 1800 fotó, 800 rajz, 40 filmrészlet,    

             550  interaktív feladat segíti a tudás tartóssá tételét.)  



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 


