TECHNIKA, ÉLETVITEL és GYAKORLAT
Az Oktatási Minisztérium által kiadott kerettanterv alapján készített
helyi tanterv
3. évfolyam

Az technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja 3. évfolyamon, hogy a
gyermek a saját közegében (család, osztálytársak, iskolaközösség) közvetlen tapasztalások,
megfigyelések révén szerezzen ismereteket az őt körülvevő világról. A mindennapi élet
gyakorlatában a kézügyesség és az alkotó fantázia fejlesztésével kapjon ösztönzést az örömteli
tanulásra, az önkiszolgálásra, a tudatos feladatvállalásra, az egészséges és környezettudatos
életvitel megélésére.
Az elméleti és a manuális tevékenykedés közben mintakövetéssel, majd önálló kreatív
gondolati és gyakorlati cselekvéssel készítsen maketteket, modelleket, miközben a
mozgáskoordináció, a testtartás megfelelő erőkifejtéssel párosul. A helyes munkafogások gyakorlása
közben a célszerű, balesetmentes szerszám és eszközhasználat jól érvényesüljön. A szókincs
bővítése és a szaknyelvi elemek használata továbbra is játékos keretek közt történik.
Kiemelt cél a gyalogos közlekedés magatartási szabályainak megismertetése, a gyalogos
közlekedés alapvető szabályainak készségszintű alkalmazása gyakoroltatása. Helyes viselkedés a
személyautóban és a tömegközlekedési eszközökön. A közlekedésben rejlő veszélyhelyzetek
felismertetése, a balesetek megelőzése, segítségnyújtás elemi teendői. A leggyakrabban előforduló
jelzőtáblák, útburkolati jelek jelentésének megismertetése, tudatosítása.
A gyermek helye a családban, az osztályban, az iskolaközösségben, szerepvállalások, közös
élmények, tapasztalatok megbeszélése a különböző vizsgálódások közben.
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3. évfolyam (36 óra)
Tematikai
egység

1. Család, otthon, háztartás

Órakeret 8 óra

Előzetes tudás

A közvetlen tapasztalatok megfogalmazása a családról. Munkamegosztás a
családban, odafigyelés egymásra. Iskolai szokások ismerete. Tapasztalások a
környezet alakításáról. Információszerzés, a kapott információk felhasználása.

Nevelési,
fejlesztési célok

Az elvárt jó magatartási formák gyakoroltatása, udvariasság, engedelmesség,
alkalmazkodás, segítőkészség, tolerancia, együttműködő képesség.
Vélemények megfogalmazása, az érzések közlése indoklással.

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

1.1. Önismeret, önkiszolgálás, önkiszolgáló tevékenység
gyakorlása.
Egyszerű hideg étel készítése (pl.: szendvics+limonádé)
Asztalterítés, vendégvásár, meglepetés készítés a családnak (pl.:
reggelihez, vacsorához az asztal megterítése)
Szalvétahajtogatás gyakorlása.

Magyar nyelv és irodalom:
szövegértés, szakszöveg
használat, szakszavak
helyesírása, beszéd, kultúra
fejlesztése, mondatalkotás.

1.2. Ünnepeink, családi ünnepek. Születésnapok a családban,
hagyományok, karácsony, farsang, húsvét.
Az ünnepek hangulatához illő dekoráció készítés papírok
felhasználásával.
Ajándékozás, ajándékok becsomagolása.

Matematika:
Alapműveletek, problémák
megfogalmazása, megoldása,
mérés, mérőeszközökkel.

1.3. Egészség, betegség.
Egészségünk fogalma, az egészség megőrzése érdekében
teendőink. A betegség tünetei. Hogyan védekezhetünk a
betegségek ellen? Öltözködés az időjárásnak megfelelően.

Környezetismeret:
Rokoni kapcsolatok,
ünnepek, emberi test
felépítése, egészséges
életmód.

1.4. Gazdálkodás, környezettudatosság.
Erkölcstan:
Tevékenységeink
megtervezése,
végrehajtása.
Tanulás, Önismeret, énkép, felelősség
szabadidő eltöltése időbeosztás arányos legyen.
önmagunkért,
Víz és elektromos áram használata takarékosan.
családtagjainkért,
Érdeklődés felkeltése a családi gazdálkodásra.
osztálytársainkért,
Mennyibe kerül a háztartás, mit jelent a rezsi, hogyan iskolatársainkért, a
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takarékoskodhat a család?
körülöttünk élő
Közvetlen környezetünk védelme, szemétgyűjtés és tárolás embertársainkért.
szelektíven, felhasználás hasznosan.
1.5. A háztartásban használt takarítószerek és eszközök.
A kozmetikai szerek hatásainak értelmezése, használati
utasítások elemzése.
A különböző károsító hatások megelőzési lehetőségei.
1.6. Tisztálkodás, öltözködés.
Növények, állatok gondozása a lakásban és a ház körül.
Személyi hygiénia, mosakodás, fürdés, fogmosás fontossága.
Illatszerek hatása, használata gyermekkorban.
Öltözködés az egyéni alkatot és az egyéni adottságokat, valamint
a divatot figyelembe véve.

Tematikai
egység

Előzetes tudás

Nevelési,
fejlesztési célok:

2. Tárgyi kultúra, technológiák, termelés

Órakeret 16 óra

A természetes anyagok tulajdonságai, felismerhetőségük.
Tárgyak készítése mintakövetéssel.
Eszközök használata balesetmentesen.
A feladatmegoldásokhoz szükséges ismeretek alkalmazása.

Az ismeretek megszerzéséhez megfigyelések végzése, tapasztalatok
gyűjtése.
A természetes anyagok vizsgálata egyszerű, fizikai módon (tapintás,
szaglás, mérlegelés, csiszolás, szögbeütés, nyírás, vágás). Elővigyázatosság
a vizsgálatok közben. A tárgyak készítésekor az anyagok, eszközök és
szerszámok balesetmentes használata, biztonságos munkavégzésre törekvés.
A veszélyhelyzetek felismertetése, azok kivédése. A kézügyesség és a
mozgáskoordináció, valamint a jó testtartás elsajátíttatása.
Rend, tisztaság megteremtése, megőrzése a tevékenykedtetés minden
fázisában.

Ismeretek/fejlesztési követelmények

2.1. Ismerkedés a felhasznált anyagokkal:
Beszélgetés
az
előállíthatóságukról,
a
kitermelési
folyamatokról és a tulajdonságaikról. (papírok, textilek,
kemény és puhafa, alumínium és acélhuzalok, lemezek,
hulladék anyagok)
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Kapcsolódási pontok

Magyar nyelv és irodalom:
A szakszavak jelentése, azok
helyesírási gyakorlása.
Szövegértés, fogalmak
magyarázata.

2.2. Tárgyak készítése:
A tárgyak készítésének megtervezése, előrajzolás, sablon
alkalmazásával, ismerkedés a körvonalrajzzal, tárgykészítés
mintakövetéssel. A kézi varrás elemei (varrótű, hímzőtű,
varrócérna, hímzőcérna) alapöltések (előöltés, tűzőöltés,
pelenkaöltés) hasznos tárgy készítése, pl.: tűpárna.
Egyszerű használati tárgyak készítése, természetes anyagok,
hulladék anyagok felhasználásával: papírból, fából, fémből,
pl.: (mikulás, könyvjelző, papírdoboz, repülő, karácsonyfadísz,
virágkaró, viráglétra, fényképtartó, bábok nemzeti ünnepre,
tojástartó húsvétra, díszkendő anyák napjára).
Fémépítő elemekből pl.: legóból makettek, modellek készítése.

Matematika:
Mérés mérőeszközökkel,
becslés, szerkesztés vonalzó
használatával.

2.3. Ismerkedés egy adott szervezettel:
Az adott szervezet felépítésének vizsgálata, esetleg
közreműködés a munkájukban. (pl.: tűzoltóság, mentők,
katasztrófavédelem, rendőrség, vöröskereszt, és az adott
településen működő bármilyen szervezet)

Erkölcstan:
A tudás fontossága, a
körülöttünk lévő világ
megismerhetősége. A szellemi
értékek az emberiség
szolgálatában.

Tematikai
egység

3. Közlekedési ismeretek:

Előzetes tudás

Nevelési,
fejlesztési célok:

Vizuális kultúra: rajzeszközök
használata, alaklemezről
rajzolás, szabadkézi rajz
készítése, körvonalrajzok
értelmezése.
Környezetismeret:
A felhasznált anyagok
tulajdonságainak vizsgálata és
tapasztalati úton
megfigyelések végeztetése.

Órakeret 5 óra

Az úttesten való átkelés szabályainak fegyelmezett alkalmazása. Helyes
viselkedési szokások a különböző közlekedési helyzetekben (gyalogos
közlekedés, személygépkocsiban és közlekedési eszközökön való
közlekedés).
A biztonságos, fegyelmezett, tudatos gyalogos közösségi közlekedési
magatartás és szokások megszilárdítása. A közösségi közlekedési környezet
és a gyalogos közlekedési szabályok pontos ismerete. A közlekedéssel
kapcsolatos veszélyérzet kialakítása, törekvés a fegyelmezett, elővigyázatos
biztonság elsajátítására.
Az életkori sajátosságoknak megfelelően közlekedési balesetek elemzése. (a
baleset lehetséges okainak felismerése, a megelőzés, az elhárítás és a
segítségnyújtás lehetőségeinek megismertetése és gyakoroltatása).

Ismeretek/fejlesztési követelmények
3.1. Gyalogos közlekedési ismeretek:
A gyalogos közlekedés szabályai helyben, lakott területen és a
lakott területen kívüli közlekedés. Elsőbbségi helyzetek a
gyalogos közlekedésben. A közlekedés tapasztalatairól
természetes anyagok segítségével, közlekedési szituációk
megjelenítése (pl.: társasjátékok, faépítő, lego felhasználásával)

4.

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és irodalom:
szakszöveg
értelmezése,
szövegmondás gyakorlása,
piktogramok készítése.
Környezetismeret:
a
lakókörnyezet
részletes
megismerése, térképismeret.

Erkölcstan:
3.2. Közlekedési eszközök típusai, csoportjai:
Udvariasság a
Bemutatás (pl. az internet felhasználásával, szárazföldi, vízi és közlekedésben, helyes
légi közlekedési eszközökről). Viselkedési szabályok a beszédstílus, tiszteletadás,
tömegközlekedési
eszközök
használata
közben.
(pl.: segítségnyújtás a bajban.
kirándulások alkalmával jegykezelés, leszállási szándék jelzése).
Balesetmentes, fegyelmezett viselkedés gyakorlása gyalogosan
és helyi közlekedési eszköz használatával.

3.3. A közlekedési eszközök környezet és egészségtudatos
használatának bemutatása:
A közlekedési eszközök környezetkárosító hatásai (levegő és víz
károsítása, ezek megelőzhetősége). Bemutató tábla készítése,
újságcikkek és fényképek felhasználásával. Veszélyforrások a
közlekedésben. Figyelmetlenségből, szabályok be nem tartásából
eredő balesetveszélyek.

Tematikai egység

Előzetes tudás

Nevelési,
fejlesztési célok

4. Pályaorientáció, közösségi szerepek

Órakeret 7 óra

A családi, iskolai és egyéb közösségi rendezvényeken szerzett élmények és
tapasztalatok.
Helyi, hagyományos szokások ismerete.
Közvetlen környezetben ismert és gyakorlott szakmák, hivatások
bemutatása.
A közös értékek, szokások, hagyományok őrzése.
Az ünnepekre való felkészülés, ünneplés, ünneplés utáni teendők
végzésének gyakorlata.
Ismerkedés a tervezéssel, szervezéssel.
Munkavégzés egyénileg és közösen.
A tapasztalatok elemzése, esetleges hibák megszívlelése, és értékelés.
A szakemberek emberi tulajdonságainak értékelése, megbecsülése.

Ismeretek/fejlesztési követelmények

4.1. Iskolai és osztályrendezvények:
Iskolai és osztályrendezvények (pl.: mikulás, karácsony,
farsang, anyák napja, gyermeknap, osztálykirándulás,
születésnap, játszódélután, nemzeti ünnepek).
Az osztályteremben a berendezés és a teremdíszítés
elkészítése az ünnepnek megfelelően.
Az ünnephez szükséges kellékek (meghívó, díszletek,
jelmezek) előkészítése, vagy beszerzése.
A közös tapasztalatok megbeszélése, az átélt érzésekről
megfogalmazások.
4.2. Az iskola környezetében található hagyományos szakma
megismertetése:
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Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és irodalom:
Szövegértés, szövegalkotás,
egyszerű tipográfiai eszközök
használata.
Környezetismeret:
Hagyományos és megszokásos
napok, ünnepek.
Erkölcstan:
Hagyományok, szokások,
élmények elemzése,
feldolgozása.

A szakember, vagy az ügyvezető igazgató felkeresése és az
üzemlátogatás megszervezése.
Megfigyelési szempontok adásával a szakma fortélyainak
megfigyeltetése.

4.3. A közösségért végzett tevékenység:
A tanterem dekorációjának megtervezése, faliújság készítése.
Mit tehetünk iskolánk esztétikumának külső és belső
környezetének megóvásáért (a munka megszervezése,
lebonyolítása és értékelése, pl.: parkgondozás, tanterem előtt
dekorálás, a folyosók tisztaságára ügyelés).

A fejlesztés várt
eredményei a
harmadik
évfolyam végén

Mindennapokban nélkülözhetetlen praktikus ismeretek – háztartási
praktikák – elsajátítása.
Használati utasítások értő olvasása, betartása.
Sikerélmények (a felfedezés és önálló próbálkozás öröme, a motiváló hatás
érvényesülése tárgyalkotáskor).
A hétköznapjainkban használatos anyagok felismerése, tulajdonságaik
megállapítása érzékszervi megfigyelések és vizsgálatok alapján, a
tapasztalatok megfogalmazása.
Egyszerű tárgyak elkészítése mintakövetéssel.
Munkaeszközök célszerű megválasztása és szakszerű, balesetmentes
használata.
A gyalogosokra vonatkozó közlekedési szabályok tudatos készségszintű
alkalmazása.
A gyalogos közlekedési ismeretek, tömegközlekedési ismeretek készség
szintű elsajátítása.
Aktív részvétel, önállóság és együttműködés a tevékenységek során.
Elemi higiéniai és munkaszokások szabályos gyakorlati alkalmazása.
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