
A napbarnított, kipihent, vidám gyermekhadat szeretem az első órán 
megörvendeztetni huncut, vidám fejtörőkkel, játékokkal. Ezek zöme 
nem kifejezetten matematikai tartalmú, de valamilyen módon mind-
egyik kapcsolódik hozzá. A játékokat frontálisan bemutatom abban az 
osztályban, ahol még nem ismerik a gyerekek, aztán általában csapat-
játék formájában folytatjuk. 
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Szeptembertől megújult külsővel és a kerettanterv kívánal-
mainak megfelelően átdolgozott tankönyvből és munkafüzet-
ből kezdhetik el az ötödikesek a természetismeret tanulását. 
Az átdolgozott tankönyv a természettudományos alapművelt-
ség kompetenciáit alakítja ki. Épít az 1–4. évfolyamos környe-
zetismeret tantárgyra, és megalapozza az önálló természettu-
dományos tantárgyak tanulását a 7–8. évfolyamon.

HORVÁTH MIKLÓS 
MOLNÁR LÁSZLÓ

SZENTIRMAINÉ BRECSOK MÁRIA

A MEGÚJULT ÖTÖDIKES TERMÉSZETISMERET 
TANKÖNYVCSALÁD

A tankönyv megírásakor alapvető didaktikai szempont 
volt, hogy könnyen tanulható és tanítható legyen. Ezt se-
gítik a rövid, logikus felépítésű leckék, a tankönyvek vi-
zuális információi, melyek önmagukban is alkalmasak a 
tananyag megértésére, az önálló ismeretszerzésre. 

A tankönyv külső megjelenésével, érdekes tartalmával 
kellően motiválja, míg a feldolgozásmódjával aktivizálja a 
tanulókat, megfelelően ösztönöz a tanulásra és a kreativi-
tásra. Fontos részei az új tankönyvnek a meg� gyeléseket, 
kísérleteket, vizsgálatokat, méréseket tartalmazó témák, 
melyek a megismeréshez szükséges közvetlen, érzéki ta-
pasztalatok megszerzését biztosítják.

Továbbra is külön hangsúlyt fektetünk a környezettu-
datos szemlélet formálására.

Felépítése, az ismeretanyag mennyisége lehetőséget biz-
tosít a di� erenciálásra és a tehetséggondozásra is.

A kerettanterv szerint az 5. évfolyamon a természetis-
meret tantárgy éves óraszáma 72 óra, azaz heti két óra. 
Az előírásoknak megfelelően az összes óraszám 90%-ára 
– 65 órára – terveztük a tananyagot. A fennmaradó 10% 
esetében a tanár kompetenciája, hogy mire fordítja ezt az 
időt (kiegészítő ismeretek feldolgozása, projektmunkák és 
ezek beszámolói, felzárkóztató foglalkozások stb). 

A tananyag elrendezésénél � gyelembe vettük, hogy a ke-
rettanterv témaköreiben elkülönülnek a biológia, a föld-
rajz és a � zika tartalmai, valamint azt is, hogy az egyes 
témakörök feldolgozására hány óra fordítható.

Mivel a földrajzi témák óraszáma jelentősen lecsök-
kent, az eddigi tartalmakat át kellett csoportosítani, 
így a már megszokott négy témakör helyett csak három 
kerülhetett az ötödikes tankönyvbe. A három témakör 
kiválasztásánál a legfontosabb szempont az volt, hogy 
olyan témák kerüljenek ide, amelyek a továbbiak alap-
jául szolgálnak. 

A tankönyv az alábbi témaköröket tartalmazza:
Élet a kertben  11 óra
Anyagok és változások a környezetünkben   9 óra
Tájékozódás a térképen és a természetben    7 óra
Az időjárás és az éghajlat    6 óra
A felszíni és a felszín alatti vizek    7 óra
Állatok a házban és a ház körül  11 óra
Az ember szervezete és egészsége  14 óra

Élet a kertben
A témakörben a termesztett zöldség- és gyümölcsféléin-
ket dolgozzuk fel, bemutatva azok szervezeti felépítését, 
jelentőségüket az egészséges táplálkozásban. Megismer-
kednek a tanulók a leggyakoribb kártevőkkel és az elle-
nük való védekezéssel.  

Anyagok és változások a környezetünkben     
Foglalkozunk a testek általános jellemzésével, a halmaz-
állapotokkal, a hosszúság, a térfogat és a tömeg mérésével. 
Újdonság a keverékek és az oldatok tulajdonságainak és a 
keverékek szétválasztásának tárgyalása, de megmaradtak 
a hagyományos hőtani alapismeretek is.
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Valamennyi anyagrészt – a tankönyveinkben megszo-
kott módon – meg� gyelések, kísérletek, mérési feladatok 
és érdekességek egészítenek ki. Kiegészítő anyagként – az 
életkori sajátosságoknak megfelelő szinten – szó van a ré-
szecskeszerkezetről is. 

Tájékozódás a térképen és a természetben 
Az eddigi tartalmak mellett olyan témák is bekerültek a 
fejezetbe, amelyekkel eddig 3. és 4. évfolyamon foglalkoz-
tunk. Így elsőként a fő- és mellékvilágtájakat, az alapraj-
zot, illetve annak elkészítését, valamint a kicsinyítés mér-
tékét tárgyaljuk. 

A témakör tartalmazza, mit kell tudni a térkép jellem-
zőiről, a térképfajtákról, a térképi ábrázolásról. Tájékozó-
dási gyakorlatot is beiktattunk, hogy a tanuló k könnyeb-
ben tudjanak eligazodni a térképeken és a természetben 
egyaránt. Mivel a későbbi évfolyamokon csökkent a 
hazánk földrajzi környezetére szánható óraszám, mint 
minden fejezetnél, itt is hazánkkal kapcsolatos mintapél-
dákat és feladatokat adunk. Így került be például a Tá-
jékozódás hazánk domborzati és közigazgatási térképén 
című lecke.  

Az időjárás és az éghajlat 
Az időjárással és az éghajlattal kapcsolatos fogalmak és 
folyamatok az eddigiekhez hasonlóan kerültek be a tan-
könyvbe. Jellemezzük az éghajlat és az időjárás elemeit, 
valamint azok kialakulását. Új elemként került be hazánk 
éghajlati viszonyainak tárgyalásához a száraz és a nedves 
kontinentális éghajlat jellemzése. 

A felszíni és a felszín alatti vizek 
Ebbe a témakörbe az eddigiek – a folyóvizek és a tavak 
jellemzése, a vizeink védelme – mellé bekerültek a fel-
szín alatti vizek. Ezekről eddig 8. évfolyamon volt szó, 
Magyarország természeti viszonyainak tárgyalásánál. Új 
leckébe kerültek a veszélyes vizek (a belvíz és az árvíz). 
Ebben a fejezetben kapott helyet a Duna, a Tisza és a Ba-
laton jellemzőinek a bemutatása.

Állatok a házban és a ház körül
A témakör bemutatja a leggyakoribb háziállataink, ház 
körül élő állataink testfelépítését, életmódját, szaporodá-
sát. Továbbá az Élet a kertben című témakörhöz hason-
lóan, megalapozzuk a biológiai fogalmakat, amelyekre a 
továbbhaladáshoz szükség van.

Az ember szervezete és egészsége
A témakörben megismerkednek a tanulók az emberi test 
felépítésével és a szervrendszerek alapvető működésével. 
Mindenütt kitérünk az adott szervrendszer egészségmeg-
őrzését biztosító ismeretekre, készségek és magatartás-
minták megalapozására.

A tankönyvekhez kapcsolódó munkafüzetek változatos, a 
korosztály számára megfelelően érthető feladattípusokat 
tartalmaznak. A feladatok motiváló jellegűek – érdeke-
sek, játékosak.

Kiemelt szerepük van a kísérleteknek, a modellezésnek, 
a meg� gyeléseknek, és a terepen történő vizsgálódásokra 
is alkalmat biztosít. A feladatsorok lehetőséget adnak az 
önálló, a csoport- és a projektmunkára is.

Segítségével a pedagógusok élhetnek a di� erenciálás, 
így a tehetséggondozás lehetőségével is.


