
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komplex Természettudomány 

Tanmenetjavaslat a hatodik évfolyam foglalkozásgyűjteményéhez 

 

Műveltségi terület neve:  

Tantárgy neve: 

Ajánlott évfolyam: 

Természettudomány és földrajz 

Természettudomány 

6. 
évfolyam 

TEMATIKAI EGYSÉG RÖVID CÍME TÉMAKÖR ÖSSZIDŐKERETE 

ERDŐ 

HATÁR A CSILLAGOS ÉG 

UTAZÁS A FÖLD BELSEJE FELÉ 

KÖZÉPPONTBAN: AZ EMBER 

19 

11
1 
25 

17 



 

 

1-2. ÚJRA EGYÜTT! 

 
Tantárgyi követelmények ismertetése. 

Ismerkedés a tanulócsoporttal. 
Ráhangolódás a témakörre: az erdő. 

Természetességmérő: iskolakertben, közeli 
ligetes területen. 

 

A növényzet környezeti igénye és 
előfordulása közti összefüggés. 

életközösség, erdő, 
élőlény, populáció, 

társulás 

3-4. 

HOGYAN 

KELETKEZIK AZ 

ERDŐ? 

 
Az erdők kialakulása. 

Az erdő típusai. 
Az erdő szintjei. 

Hazai erdőtípusok. 
Az erdő növényeinek különböző szempontú 

csoportosítása. 
Az erdők hasznosítása. 

 

Az élő és élettelen környezeti tényezők 
szerepének bemutatása az erdők 

kialakulásában. A növényzet környezeti 
igénye és előfordulása közti összefüggés. 

Az erdő növényeinek különböző 
szempontú csoportosítása. 

lombkoronaszint, 
cserjeszint, gyepszint, 

gyökérzet, 
zárvatermő, 

nyitvatermő, élőhely, 
alkalmazkodás, 
életközösség, 

élőhelypusztulás, 
erdőgazdálkodás. 

5-6. 

ERDŐ, ERDŐ, DE 

MAGOS A TETEJE 

(KIP) 

Erdőalkotó fák: Hazai erdőink jellegzetes 
fafajainak megismerése és összehasonlítása. 

Hazánk természetes növénytakarója. 

 
A növények életfelételei. 

A növények testfelépítése: növényi 
részek és funkciók megnevezése. 

A növények életjelenségeinek 
felismerése. 

Ismert növények összehasonlítása és 
csoportosítása megadott szempontok 
alapján: tölgy-, bükk- és fenyőerdők 

összehasonlítása. 
Vizes élőhelyek az erdőben. 

 

erdő, tölgy, bükk, fenyő, 
tölgy-, bükk- és 

fenyőerdők 
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7-8. 

 

MIT EHETÜNK AZ 

ERDŐBEN? (KIP) 

Gombák testfelépítése.  
Ehető és mérgező gombák. 

Termések.  

A növények és gombák táplálkozása 
közötti különbségek magyarázata. 

gomba, spóra, termés, 
együttélés 

9-10. 

KI LAKIK AZ 

ERDŐBEN? 

SZERETI-E A MÓKUS 

A VADGESZTENYÉT? 

Az erdő életközössége. 
Állatok az erdőben. 

Erdei táplálkozási láncok felállítása. 
 

Erdei táplálkozási láncok és hálózatok. 

 
alkalmazkodás, 

versengés, együttélés, 
élősködés, életközösség, 

tápláléklánc, 
táplálékhálózat, 

termelők, fogyasztók, 
mókus, vadgesztenye 

 

11-12. 

 

KI LAKIK A KIDŐLT 

FÁBAN? 

 

Odúlakó állatok. Állatok testfelépítése. 
Erdei táplálkozási láncok és hálózatok. fa, odú 

13-14. 
KÜLÖNLEGES 

ERDŐSÉGEK (KIP) 

Más éghajlati övek jellemző erdőségeinek 
megismerése. 

 

A növényzet környezeti igénye és 
előfordulása közti összefüggés. 

trópusi esőerdő, 
monszunerdő = 

dzsungel, 
mangroveerdő, tajga 

15-16. 
ERDŐ-

GAZDÁLKODÁS 

Az erdőségek hasznosítása emberi szemmel. 
Az erdőségek globális környezeti 

problémáinak megismerése. 

 
A környezet-szennyezés és 

élőhelypusztulás következményei. 
A vízparti növények környezetvédelmi és 

gazdasági jelentősége. 

 
erdőgazdaság, 

vadgazdálkodás, 
fakitermelés, bútoripar, 

papíripar, vadászat, 
tarvágás, erdőirtás, 

Témakörök 
Óraszám 
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A vízszennyezés hatása a vízi 
életközösségekre. 

erdőtűz, savas eső, 
élőhelypusztulás 

17-18. 

 

AZ ERDŐ – 

ÖSSZEFOGLALÁS 

(KIP)  
 

Ismeretek rendszerezése, újrarendezése.  
Az erdő témakör 

fogalmai 

19. 
ISMERETEK 

SZÁMONKÉRÉSE Ismeretek ellenőrzése   

20-21. A FÖLD 

 
A Föld mozgásai. 

A nappalok és éjszakák váltakozása, az 
évszakok váltakozása. 

A Föld mágneses tere. Földmágnesség. 
 

Tájékozódás az időben: A Föld mozgásai: 
Nap körüli keringés. Az évszakok 

váltakozása. 
A mágneses tulajdonságok megfigyelése. 

évszak, Föld mozgásai: 
keringés és forgás, 
tengelyferdeség, 
földmágnesség, 

mágneses kölcsönhatás 

22-23. 

 

MEDDIG LEHET 

ELLÁTNI A 

TÁVCSŐVEL? 

TÉNYLEG LEHULLIK 

A HULLÓCSILLAG AZ 

ÉGRŐL? 

 

Az Univerzum felépítése. 
A Naprendszer. 
A nagybolygók. 

Tájékozódás a térben. 
Tájékozódás az időben. 

Nap, csillag, 
naprendszer, Hold, 

nagybolygó, 
törpebolygó, kisbolygó, 

hullócsillag, üstökös, 
meteor 

24-25. 

 

MILYEN AZ 

IDŐJÁRÁS A 

HOLDON? 

 

A Hold jellemzőinek megismerése. 
Holdfogyatkozás. 
Napfogyatkozás. 

A Hold. 
Hold, holdfogyatkozás, 

napfogyatkozás. 
 

26-27. 

 

ÉGI TÜNEMÉNYEK 

 

Lyukas-e az ózonréteg? 

Mikor láthatok szivárványt? Alapvető légköri jelenségek. légkör, ózonréteg, 
szivárvány, fénytörés 
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28-29. 
ÖSSZEFOGLALÁS – 

ŰRKUTATÁS 

 
Az űrkutatás főbb állomásai. 

Az űrhajósok élete. 
Ismeretek rendszerezése.  

 

Tájékozódás a térben. 
Tájékozódás az időben. 

űrkutatás 
A témakör fogalmai 

30. 
TÉMAZÁRÓ 

DOLGOZAT Ismeretek ellenőrzése.   

31-32. 
A FÖLD ALAKJA, 

FORMÁJA A Föld alakja. Tájékozódás a térben. Föld, geoid 

33-34. A FÖLD ÉGHAJLATAI Az éghajlati övek kialakulása, jellemzői. 
Hazánk éghajlati jellemzői. 

 
Az időjárási elemek mérése, a mért 

adatok rögzítése, ábrázolása. 
Hazánkra vonatkozó éghajlati diagramok 

és éghajlati térképek leolvasása és 
értékelése. 

Az éghajlat és a vízjárás közti 
összefüggés. 

 

éghajlat, éghajlati 
diagram, 

35-36. 

 

MIÉRT RENG A 

LÁBUNK ALATT A 

TALAJ? 

A FÖLD BELSŐ 

FELÉPÍTÉSE. 

 

A Föld szerkezete. 
Kőzetlemezek. 
Földrengések. 

Összedőlhet-e az iskola egy földrengéstől? 

A belső és a külső erők hatásai. 

földkéreg, földköpeny, 
kőzetburok, gömbhéjas 
szerkezet, törésvonal, 

kőzetlemez, mag, 
magma, földrengés 

37-38. 

HOGYAN 

SZUNNYAD EGY 

TŰZHÁNYÓ? 

A vulkanizmus. A Föld nagy vulkánjai. 
„Minivulkán” készítése. A magma 

áramlásának megfigyelése megfestett hideg 
és meleg vizet tartalmazó edények  

segítségével. 

A belső és a külső erők hatásai. 
Térbeli tájékozódás fejlesztése. 

vulkán, kráter, magma, 
láva, aktív és szunnyadó 
vulkánok, láva, vulkáni 

hamu, vulkáni 
hegység, magmakamra, 

kürtő 
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39-40. 

MÉG MINDIG 

MAGASODIK A 

HIMALÁJA? 

 
Hegységképződés. 

A gyűrődés folyamatának modellezése. 
A gyűrődés és a vetődés folyamata. 
A gyűrt- és a röghegységek alapvető 

formakincse. 
 

A belső és a külső erők hatásai. 
A gyűrődés és a vetődés folyamata. 
A gyűrt- és a röghegységek alapvető 

formakincse. 
 

belső erő, gyűrődés, 
gyűrthegység, vetődés, 

rög, árok, medence, 
lépcsős felszín, 

röghegység 

41-42. 
KŐ KÖVÖN NEM 

MARAD 
A kőzetek csoportosítása, fajtái, 

felhasználásuk. 
Néhány jellegzetes hazai kőzet. 

 

 
vulkanikus kőzet, 

andezit, bazalt, vulkáni 
tufa, üledékes kőzet, 
mészkő, homok, lösz, 
kőszén, érc, kohászat 

 

43-44. 

 

FÖLDÜNK 

TÖRTÉNETE 

 

A földtörténet főbb állomásai Az idő mértékegységei. évmillió, ősrobbanás, 
földtörténeti idő 

45-46. 
NYERJÜNK 

ENERGIÁT! 

Ég-e a vas? Éghetőek-e a fémek? 
Amit megújuló energiának nevezünk, az mitől 

újul meg? 

 
Energiahordozók fajtái.  

Energiatakarékosság. Energiahordozók 
csoportosítása. Megújuló és nem megújuló 

energiaforrások összehasonlítása. 
A bányászat környezeti hatásai. 

Légszennyező anyagok és hatásaik. 
 

fosszilis és megújuló 
energiaforrások 

47-48. 

 

MITŐL ENERGIA-

TAKARÉKOS AZ 

ELEKTROMOS 

AUTÓ? 

 

Mitől lesz „bio” az üzemanyag? 
Mitől energiatakarékos az elektromos autó? 

Energiatakarékosság. Megújuló és nem 
megújuló energiaforrások 

összehasonlítása. 

elektromos autó, 
bioüzemanyag, 

energiaigény 
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49-50. 
A KÜLSŐ ERŐK 

EREJE 

A külső erők. 
A külső erők felszínformáló tevékenysége. 

A mészkőhegységek formakincse. 
A külső erők felszínformáló folyamatainak 
modellezése kísérletekkel (jég, víz, szél). 

„Minicseppkövek” készítése szódabikarbóna- 
vagy mosószódaoldat segítségével. 

A belső és a külső erők hatásai. A 
földfelszín változásai. 

A vízhozam, a munkavégző képesség és a 
felszínformálás összefüggései. 

 

 
víznyelő, barlang, 

barlangi patak, cseppkő, 
külső erők, aprózódás, 

feltöltődés, üledékréteg, 
homokbucka, jégár 

(gleccser), hordalékgát, 
lepusztulás, vízjárás, 

vízhozam, munkavégző 
képesség. 

 

51-52. 

 

BÁNJUNK 

TAKARÉKOSAN AZ 

ENERGIÁVAL! (KIP) 

 

Energiaéhség, energiafüggőség, 
energiapazarlás – tények és lehetőségek. 

Energiatakarékosság 
 

energiatakarékosság 

53-54. 

 

MIT REJT FÖLDÜNK 

BELSEJE? – 

ÖSSZEFOGLALÁS 

(KIP) 

 

Összefoglalás: Ismeretek rendszerezése.  A témakör fogalmai. 

55. 

 

TÉMAZÁRÓ 

DOLGOZAT 

 

Ismeretek ellenőrzése.   

56. 
AZ EMBER 

(KIP) 

Az emberiség fejlődése. 
Az ember fő testrészei. 

Az ember fejlődési szakaszai. 

Az egyes életszakaszok legfontosabb 
jellemzői. 

Az emberi test fő részeinek és szerveinek 
felismerése. 

ember, szervezet 

57-58. 
MEKKORA A VILÁG 

LEGNAGOBB SEJTJE? 

 
Az egyeden belüli szerveződési szintek 
megismerése az emberi szervezetben. 

Sejttípusok. 

Az emberi szervezet felépítése, 
működése. 

sejt, szerv, 
szervrendszer, szervezet, 

szövet 
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59-60. 
MI MOZGAT 

MINKET? Az ember testfelépítése. 

 
Az emberi test fő részeinek és szerveinek 

felismerése. 
A mozgás és a fizikai, szellemi 

teljesítőképesség összefüggései. 
 

csont, csontváz, 
vázizom, hanyag tartás, 

gerincferdülés, 
testmozgás 

61-62. 

HÁNYFÉLE 

SZERKEZET 

MŰKÖDTETI 

TESTEDET? (KIP) 

A légzés szervrendszere. 
A táplálkozás folyamata. 

A helyes étrend összeállításának szempontjai. 
A szív, az agy, a vérkeringés szerepe testünk 

működésében. 
A kiválasztó szervrendszer működése. 

Az emberi test fő részeinek és szerveinek 
felismerése. 

Táplálékpiramis. 
Elhízás és kóros soványság. 

 
szív, tüdő, agy, gyomor, 

légzés, vérkeringés, 
oxigén, szén-dioxid, 

táplálék, túlsúly, 
alultápláltság, hajszálér, 

érhálózat, vérplazma, 
vörösvérsejt, 

fehérvérsejt, vér, 
vérlemezke, gyűjtőér 

(visszér), vese, 
bélrendszer, húgycső, 

húgyhólyag 
 

63-64. SERDÜLŐK 

A nemi szervek működése. 
Miért változik meg a fiúk hangja? 

Mi az, hogy mutál? 

Az ember fejlődési szakaszai. 

 
Az egyes életszakaszok legfontosabb 

jellemzői. 
A kamaszkori érés, testi és lelki 

változások. 
 

nemi szervek, 
szaporodás, 
menstruáció 

65-66. 

„JÓL CSAK A 

SZÍVÉVEL LÁT AZ 

EMBER” 
Az ember érzékszervei. 

 
Az érzékszervek védelmét biztosító 

módszerek és eszközök 
 

 
érzékszervek, szem, 
szemhéj, látáshiba, 

szemüveg, fül, 
hallójárat, orr, nyelv, 

ízlelés, szaglás, 
bőrérzékelés 
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67-68. 
HONNAN JÖNNEK 

AZ ÉRZÉSEIM? 

 
Honnan jönnek az érzéseink? 

Milyen érzéseket ismerek? 
Hogyan fejlődnek az érzéseim? – külső 

előadó 
 

Testi-lelki egészség 
 

érzés 

69-70. 

 

ÖSSZEFOGLALÁS: 

NYÚJTSUNK 

ELSŐSEGÉLYT! 

(KIP)  

 

Betegség, fertőzés, járvány, egészségi állapot. 
Balesetek, elsősegélynyújtás. 

Ismeretek rendszerezése. 

Adatok elemzése különböző korcsoportú 
emberek egészségi állapotáról. 

A környezet és az ember egészsége 
közötti kapcsolat. 

betegség, fertőzés, 
vírus, baktérium, 

járvány, egészségi 
állapot 

71. 
TÉMAZÁRÓ 

DOLGOZAT Ismeretek ellenőrzése.   
 

72. 

 

A TANÉV LEZÁRÁSA 

(KIP) 

 

Ismeretek rendszerezése. 
Élmények felidézése.  
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