
7-8. évfolyam 

Iskolánkban nagy hagyománya van a technika tantárgy oktatásának. Ipari szaktanteremmel 

/műhellyel/ rendelkezünk, mely kiváló lehetőséget nyújt az elkészített munkadarabok, tárgyak 

segítségével a háztartásban szükséges szerelési, karbantartási munkák alapozásához, annak 

megismeréséhez, elsajátításához Helyi tantervünk alapján a tantárgyat 8. évfolyamon is 

tanítjuk a választható órakeret terhére, így segítvén a végzős diákjaink továbbtanulását. A 

Technika, életvitel és gyakorlat tantárgyban a 7-8. évfolyamon új és egyszersmind nagy 

jelentőségű tematikai egységként a munkába állás előzményeit, a munkákat, 

munkakörnyezeteket, szakmákat, továbbtanulási lehetőségeket közvetlenül és célzottan 

bemutató, pályaorientációt szolgáló tanórák, foglalkozások jelennek meg. A korábbi években 

a produktív tevékenységek tapasztalatai révén kialakult önismeret, a már felismert saját 

tulajdonságok összevethetővé válnak a megismert lehetőségekkel, az ismeretek az életpályára 

vonatkozó elképzeléssé válhatnak, a továbbtanulásról, a pályaválasztásról szóló elhatározássá 

érlelődhetnek. 

A 7-8. évfolyamon a család által használt összetettebb műszaki rendszerek, közművek, 

közszolgáltatások összefoglalásával befejeződik, teljessé válik a háztartás, a lakókörnyezet 

megismerése. Ennek révén a családi életre nevelés elemeként tudatosabbá válhat a családon 

belüli munkamegosztás és az azon belül lehetséges saját szerepek. Az ennek keretében 

szerzett tapasztalatok, a vizsgálódás, a működési próbák, a környezet alakításában elvégzett 

kisebb feladatok, amellett, hogy a pályaorientációt segítve további alkalmakat adnak arra, 

hogy a tanulók feltárják saját képességeiket, jelentősen fejlesztik a műszaki és 

természettudományos kompetenciát is. Ezeken a foglalkozásokon a tanulók egyrészt 

felhasználják a természettudományos tantárgyakban tanultakat, másrészt az ekkor szerzett 

tapasztalatok alapul szolgálnak a későbbi években sorra kerülő tanuláshoz. A társas kapcsolati 

kultúra fejlesztésére a csoportos keretek között végzett feladatmegoldás, a tanuló saját 

tevékenységének, a saját továbbtanulási elképzeléseknek a társakéival való összevetése adhat 

alkalmat. A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia kialakulását a saját szerep 

megtalálása, az ötleteknek, elképzeléseknek a valósággal, a lehetőségekkel való összevetése 

és értékelése, a tanulás tanítását, a hatékony, önálló tanulási kompetencia fejlődését pedig a 

tantárgy valamennyi 7. osztályos foglalkozását jellemző feladatközpontú tevékenységi 

tartalmak segítik. A matematikai kompetenciát és a gazdasági, pénzügyi nevelést a háztartási 

és a közlekedési rendszerek megismerése, működésük elemzése során elvégzett, célzottan a 

mennyiségi összefüggésekről szóló számítási feladatok szolgálják. Ezeknek a költségekre 

vonatkozó eredményei egyben hozzájárulnak a takarékosság, a környezettudatosság, a 

fenntarthatóság iráni elkötelezettség fejlesztéséhez is. 

A 7-8. évfolyam kerettantervében a Tárgyi kultúra, technológiák, tárgykészítés, modellezés 

fejezet is teret nyert, amelynek sajátos fejlesztési célja, hogy a diák az otthonában előforduló 

kisebb-nagyobb műszaki természetű hibák, működészavarok megelőzését szolgáló, házilag is 

végrehajtható karbantartási feladatokat vagy esetleg egyszerűbb javítási műveleteket is képes 

legyen elvégezni.  



7. évfolyam 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. A háztartás és a közszolgáltatások 

Órakeret: 

13 óra 

Előzetes tudás 

A háztartásban használt eszközök szerepe, használati jellemzői, a kezelésük biztonsági szabályai. 

A háztartásban felhasznált anyagok jellemzői, a tevékenységek alapvető feltételei és környezetre gyakorolt hatásaik. 

A háztartás mint műszaki környezet elemeinek és összetevőinek, valamint funkcióinak azonosítása, érdeklődés, törekvés 

azok megfelelő használatára. 

A műszaki környezet jellemzőinek, kapcsolatainak, kölcsönhatásainak megfigyeléséből származó tapasztalatok 

felhasználása a problémák megoldása során, tevékenységek gyakorlásakor. 

A szükségletekből adódó, illetve a műszaki jelenségekkel járó, hibákból következő technikai problémák felismerése. 

Használati utasítások, leírások, műszaki információk megértése, értelmezése. 

További feltételek 
Személyi: Technika és háztartástan tanár 

Tárgyi: A tananyag megtanításához szükséges anyagok, szerszámok, eszközök, gépek. Felszerelt szaktanterem. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tapasztalatszerzés a háztartás műszaki jellegű rendszereinek felépítéséről, működéséről, a tapasztalatok megfogalmazása, 

rögzítése. 

Az ember mindennapos tevékenységei és a környezet állapota, jellemzői közötti összefüggések felismerése, a természet 

általi meghatározottság és a környezetre gyakorolt hatások megértésére irányuló szándék, a tevékenységekkel járó 

felelősség belátása. 

Véleményalkotás a tevékenységekkel érintett szakmákról, munkafolyamatokról. 

A tevékenységekhez, feladatokhoz kapcsolódó célzott információszerzés információforrásokból. A használt anyagok, 

eszközök, a tapasztalt látvány, jelenség vizsgálatából fakadó tapasztalatok önálló rögzítése. 

Gyakorlati problémamegoldás feltételeinek és lépéseinek meghatározása segítséggel. 

Előzetesen bemutatott és megbeszélt munkaműveletek pontos végrehajtása, a biztonsági szabályok betartása, 

veszélyhelyzetek felismerése. 

Igényesség a megfelelően funkcionáló, rendezett mesterséges környezet iránt. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- 

és szervezési formák 

Kapcsolódási 

pontok 
Taneszközök 



1.2. A háztartás és a lakókörnyezet vízellátó-, szennyvíz- és csapadékvíz-

elvezető, illetve -kezelő rendszere 

A vízfelhasználáshoz kapcsolódó felszerelési, berendezési tárgyak, szerelvények 

szerkezete és működése. 

Az ivóvíz forrásai, a víz minősége, fizikai, kémiai és biológiai jellemzői, 

vízfogyasztási módok, a víz élelmi, más háztartási, valamint műszaki, 

technológiai célú felhasználása. 

A háztartási szennyvíz keletkezési forrásai, az elvezetés, gyűjtés, tisztítás 

eljárásai, eszközei. 

A csapadékvíz káros mechanikai és kémiai (korróziós) hatásai az emberi 

lakókörnyezetben. 

Üzemzavarok, rendellenességek a vízellátás és a szennyvíz-, valamint a 

csapadékvíz-elvezetés működésében. 

Felelősségünk a talajvíz és a vízbázisok tisztaságának megőrzésében. 

A vízfogyasztás árának, díjainak meghatározása, takarékossági lehetőségek. Víz- 

és csatornaszámlák tartalmának értelmezése. 

A csapadékvíz-gyűjtés és -felhasználás lehetőségei. 

Víztakarékos technológiai megoldások és rendszerek. 

Tapasztalatok gyűjtése a környezetben használt, a vízfelhasználáshoz kapcsolódó 

eszközök működéséről és használati jellemzőiről. 

1.3. A háztartás és a lakókörnyezet különböző fűtési megoldásai 

A gáz forrásai, az ellátás rendszere, elemei, gázfűtés, a gáz szállítása, tárolása, 

gázt felhasználó háztartási készülékek. 

Szilárd tüzelőanyagok és fűtőberendezéseik, üzemeltetési szabályaik. 

Füstgázelvezetés, az égéstermékek környezeti hatásai. 

A gázhálózat, gázpalackok, gázfogyasztó berendezések üzemeltetésének 

veszélyei, üzemzavarok, a használat biztonsági szabályai, a biztonsági 

berendezések működési jellemzői. Gázszivárgásra és más üzemzavarra utaló 

jelek, teendők és tilalmak rendellenességek esetén. 

A fűtési és más hőenergia-felhasználási költségek meghatározása, takarékossági 

lehetőségek. Gázszámlák tartalmának értelmezése. 

Irányított beszélgetés 

– frontális 

osztálymunka 

 

Tanári magyarázat, 

szemléltetés 

 

Feladattal irányított 

egyéni és kiscsoportos 

feldolgozó munka. 

 

Feladattal, 

szempontokkal 

irányított megfigyelés, 

csoportos 

megbeszélés. 

 

Szövegek, ábrák 

feladattal irányított 

elemzése 

 

Feladattal, 

szempontokkal 

irányított megfigyelés, 

egyéni és csoportos 

munkavégzés 

 

Számítások 

 

Gyűjtőmunka, tabló 

Fizika:  

Hőtani 

mennyiségek 

(hőmérséklet, 

hőmennyiség, 

hőenergia, 

égéshő, 

fűtőérték). 

 

Biológia-

egészségtan: A 

víz szerepe az 

élet 

kialakulásában 

és 

fenntartásában.  

A víz humán-

élettani szerepe. 

A hulladékok 

tárolásának, 

kezelésének 

biológiai 

veszélyei. 

Mérgező 

anyagok 

egészségügyi 

hatásai. 

 

Földrajz: A víz 

körforgása a 

természetben. 

A víz 

Információforráso

k, audiovizuális 

anyagok. 

 

A feladatoknak 

megfelelő 

anyagok, 

szerszámok, 

szerelvények, 

modellek, 

szerelőkészletek. 

 



Megújuló energiaforrások felhasználása a fűtésben és a használati meleg víz 

készítésében. 

Tapasztalatok gyűjtése a környezetben használt, fűtésre, hőenergia-termelésre 

használt eszközök működéséről és használati jellemzőiről, összehasonlításuk 

energetikai, gazdaságossági és környezetvédelmi szempontból. 

1.4. Hulladékgazdálkodás 

A hulladékok keletkezési módjai a háztartásban és a lakókörnyezetben. 

A keletkező hulladékok fizikai és kémiai jellemzői, tárgyként való tovább 

használati, illetve anyagként való újra feldolgozhatóságuk lehetőségei. 

A hulladék keletkezését mérséklő fogyasztási, életmódbeli szokások, hulladékok 

házilagos kezelése, komposztálás. 

A hulladékszállítás, szelektív hulladékgyűjtés, hulladékkezelés, energetikai célú 

hulladékhasznosítás települési környezettől függő rendszerei. 

A hulladékok kezelése, a hulladék keletkezésével, tárolásával, kezelésével járó 

veszélyek. 

Veszélyes hulladékok, környezeti és egészségügyi hatásaik. 

Komposztálható hulladékok. 

Háztartási körülmények között égethető és nem égethető hulladék anyagok. 

A hulladékokkal járó költségek meghatározása, a csökkenést eredményező 

megoldások, a takarékosság lehetőségei. 

Tapasztalatok gyűjtése a lakókörnyezetben keletkező hulladékokról, a gyűjtés, 

kezelés megoldásairól, az újrahasznosítási lehetőségekről. 

felhasználása az 

egyes gazdasági 

termelési 

területeken. 

Fosszilis és 

megújuló 

energiaforrások. 

 

Matematika: 

számok, 

alapműveletek, 

matematikai 

modell. 

 

Kémia: Az égés 

mint kémiai 

folyamat, 

égéstermékek, a 

környezetre 

káros hatású 

kémiai anyagok. 

A víz 

tulajdonságai. 

Korrózió. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: 

Családi 

kiadások. 

Takarékosság a 



háztartások 

fogyasztásában. 

 

Erkölcstan: A 

modern technika 

alkalmazásának 

előnyei, 

hátrányai, 

veszélyei, az 

életvitelt 

könnyítő 

lehetőségei. 

Magunkért és 

másokért érzett 

felelősség. 

Mértékletesség a 

fogyasztásban. 

Érték és mérték. 

 

Informatika: 

információkeres

és, 

internethasználat 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ivóvíz, szennyvíz, csapadékvíz, használati meleg víz, vízvezeték, vízszerelvény, szennyvízvezeték, csatornázás, 

szennyvíztisztítás, gázenergia, gázfogyasztás, gázfűtés, gázszivárgás, gázmérgezés, füstmérgezés, füstgázelvezetés, 

szilárd tüzelés, hulladék, veszélyes hulladék, újrahasznosítás, hulladékkezelés, szolgáltatás, közmű, közüzemi szolgáltató, 

közüzemi számla 

 

 

 

 

 



Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Közlekedés 

Órakeret: 

4 óra 

Előzetes tudás A gyalogos és kerékpáros közlekedés szabályai, közlekedési jelzőtáblák. 

A közlekedési balesetek megelőzését szolgáló magatartás. 

További feltételek 
Személyi: Technika és háztartástan tanár 

Tárgyi: A tananyag megtanításához szükséges anyagok, szerszámok, eszközök, gépek. Tanpálya 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A közúti kerékpáros közlekedésben való felelős részvétel erősítése. 

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos problémák megfigyelésével, megvitatásával a szabályismeret, a 

szabálykövető attitűd, a felelősségérzet és a környezettudatosság erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- 

és szervezési formák 

Kapcsolódási 

pontok 
Taneszközök 

2.1. A kerékpáros közúti közlekedés 

A kerékpáros közúti közlekedés KRESZ szerinti szabályai, eszközrendszere. 

A balesetmentes, udvarias közlekedés. 

Közlekedési veszélyhelyzetek felismerése, elhárítása. 

A biztonságos kerékpáros közlekedéshez szükséges gyakorlati készségek 

fejlesztése az alapvető szituációkat modellező gyakorlati pályán. 

Felkészítés a közúti forgalomban történő kerékpáros közlekedésre. 

2.2. Közlekedéstörténet 

A motorok fejlődési állomásai. 

A korszerű szárazföldi közlekedés. 

2.3. Környezet- és egészségtudatos közlekedés 

A mozgás élménye. A természet mint közlekedési környezet. 

A biztonságos túrakerékpározás. Kerékpártúra-útvonalak, útvonalterv készítése. 

2.4. Nyomtatott és elektronikus közlekedési információforrások 

Tájékozódás közlekedési útvonalakról, járatokról, adatokról. 

Papíralapú és elektronikus menetrendek használata. 

A közlekedés idő- és költségigényének meghatározása útvonaltervező 

Irányított beszélgetés 

– frontális 

osztálymunka 

 

Tanári magyarázat, 

szemléltetés 

 

Feladattal irányított 

egyéni és kiscsoportos 

feldolgozó munka. 

 

Feladattal, 

szempontokkal 

irányított megfigyelés, 

csoportos 

megbeszélés. 

 

Szövegek, ábrák, 

menetrendek, térképek 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegértés, 

digitális 

információk 

kezelése. 

 

Testnevelés és 

sport: 

kerékpározás. 

 

Fizika: motorok, 

mechanika. 

 

Matematika: 

tájékozódás a 

térben térkép és 

egyéb vázlatok 

alapján, számok, 

Információforráso

k, audiovizuális 

anyagok. 

 

Térképek, 

menetrendek, 

útikönyvek 

 

Motor és egyéb 

működő modellek 

 

Kerékpár, 

kerékpáros 

gyakorló- és 

ügyességi pálya. 



segítségével. 

A közlekedési környezet – mint rendszer – jellemzői. 

feladattal irányított 

elemzése 

 

Feladattal, 

szempontokkal 

irányított megfigyelés, 

egyéni és csoportos 

szerelés. 

 

Kerékpározás 

műveletek, 

számítások 

időtartamokkal. 

 

Informatika: 

Alkalmazások 

használata. 

Többszálú 

lineáris olvasás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Motor, útvonaltervezés, menetrend, környezettudatos közlekedés 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Tárgyi kultúra, technológiák, tárgykészítés, modellezés 

Órakeret: 

13 óra 

Előzetes tudás 

Tájékozottság a háztartás ellátó rendszereiről 

Adott feladat megoldásához szükséges információk szerzése és célszerű felhasználása. Rajzolvasás, mérés. 

Tárgyak elkészítése minta alapján. 

Egyszerű szerelési műveletek elvégzése segítséggel. Szerszámok biztonságos alkalmazása. 

Tapasztalatok megfogalmazása, rögzítése 

További feltételek 
Személyi: Technika és háztartástan tanár 

Tárgyi: A tananyag megtanításához szükséges anyagok, szerszámok, eszközök, gépek. Felszerelt szaktanterem. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tapasztalatszerzés a tárgyak, modellek készítéséhez felhasznált anyagokról, eszközökről, technológiákról, tapasztalatok 

megfogalmazása, rögzítése. 

A karbantartás szükségességének felismerése, helyzetelemzés, hibakeresés, problémamegoldás, a változásokhoz való 

rugalmas alkalmazkodás képességének fejlesztése. 

A munka során felhasznált anyagok technológiai tulajdonságainak felismerése, az ismeretek alkalmazása. 

A tervezett és az aktuálisan végzett tevékenységgel kapcsolatos veszélyérzet kialakítása, a biztonság iránti igény 

kialakítása. 

Véleményalkotás az egyes szakmákról, munkatevékenységekről. 



Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- 

és szervezési formák 

Kapcsolódási 

pontok 
Taneszközök 

3.1. Karbantartás a háztartásban 

Vízvezeték-szerelvények, különféle vízcsapok, lefolyók, WC-tartályok működése 

(szabályozása), gyakran előforduló hibák, javítások. 

A laikus által végezhető javítások határai. 

3.2. Tárgykészítés 

Motoros járműmodellek (közúti, vízi, vagy kötött pályás) tervezése, elkészítése, 

kipróbálása, értékelése. 

A gépek és a gépelemek megismerése a készített modellek segítségével. 

Tervrajz készítése adott, illetve elképzelt tárgyakról. 

Használati, illetve dísztárgyak készítése különböző anyagokból adott, illetve 

saját készítésű tervek alapján. Morzsatálca /fából/, fűszertartó polc /fából/ és 

szalvétatartó /fémlemezből/ készítése. 

3.3, Eszközök rendeltetésszerű, biztonságos használata, megfelelő 

munkakörnyezet 

Biztonságos munkavégzéshez szükséges munkafogások ismerete, alkalmazása. 

A szerszámok célszerű, balesetmentes használata. 

A munkakörnyezet rendjének fenntartása. 

A műveletekhez szükséges munkavédelmi felszerelések alkalmazása. 

A segítségnyújtás lehetőségeinek megismerése. 

Irányított beszélgetés 

– frontális 

osztálymunka 

 

Tanári magyarázat, 

szemléltetés 

 

Feladattal irányított 

egyéni és kiscsoportos 

feldolgozó munka. 

 

Feladattal, 

szempontokkal 

irányított megfigyelés, 

csoportos 

megbeszélés. 

 

Szövegek, ábrák, 

diagramok feladattal 

irányított elemzése 

 

Feladattal, 

szempontokkal 

irányított megfigyelés, 

egyéni és csoportos 

munkavégzés 

Informatika: 

információkeres

és, irányítás, 

szabályozás. 

 

Erkölcstan: 

Kötődés a tárgyi 

világhoz. 

Találmányok az 

emberiség 

szolgálatában (az 

emberek javára, 

kárára. 

Információforráso

k, audiovizuális 

anyagok. 

 

A feladatoknak 

megfelelő 

anyagok, 

szerszámok, 

szerelvények, 

modellek, 

szerelőkészletek. 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Vízvezeték, szerelvény, gépelem, kötés, horgolás, varrógép 

 



Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Továbbtanulás, munkakörnyezetek megismerése, munkahely-látogatás 

Órakeret: 

6 óra 

Előzetes tudás 
A környezet állapotára, változtatására, az emberi tevékenységekre, szakmákra, munkafolyamatokra, technológiákra, 

termékekre, szolgáltatásokra, ezek feltételeire és hatásaira irányuló érdeklődés, ezekről szerzett tapasztalatok. 

További feltételek 
Személyi: Technika és háztartástan tanár 

Tárgyi: A tananyag megtanításához szükséges anyagok, szemléltetőeszközök. Munkahelyek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A munkamegosztás, az egyéni és kollektív munkatevékenységek, a technológiai folyamat, a produktumok stb. 

összefüggéseinek felismerése, megértése. 

A munkára való alkalmasság összetevőinek, a munkavégzés körülményeinek és a munkát végzőre gyakorolt hatásoknak, 

a munkával járó veszélyeknek a felismerése. 

Tapasztalatszerzés a helyes munkamagatartásról, a munkakultúráról. 

A megismert munkakörnyezetekről alkotott vélemény és érvek megfogalmazása a saját elképzelésekkel összevetve. 

Közelebb kerülés a saját pályaválasztási döntéshez.. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- 

és szervezési formák 

Kapcsolódási 

pontok 
Taneszközök 

4.1. Előzetes tájékozódás 

Tájékozódás a megismerendő munkakörnyezetekről, meglátogatandó 

munkahelyekről, a technológiákról, munkatevékenységekről, termékekről, 

szolgáltatásokról, munkakörülményekről, munkaszervezeti keretekről. 

Felkészülés a munkahelyeken való információszerzésre. 

4.2. Munkahely-látogatások 

 egyedi termékkészítéssel foglalkozó, javító, felújító; 

 árutermelő, ipari vagy agrárjellegű; 

 kereskedelmi, vendéglátási, gazdasági, közlekedési jellegű; 

 egészségügyi, szociális, oktatási jellegű, illetve más, személyeknek 

szolgáltatást nyújtó; 

 környezetvédelmi, környezetgazdálkodási, vagy energiatermelő 

munkahely, munkakörnyezet, foglalkozás megismerése. 

Információgyűjtés a meglátogatott munkahelyeken: az alkalmazott eszközök, 

Irányított beszélgetés 

– frontális 

osztálymunka 

 

Tanári magyarázat, 

szemléltetés 

 

Feladattal irányított 

egyéni és kiscsoportos 

feldolgozó munka. 

 

Feladattal, 

szempontokkal 

irányított megfigyelés, 

csoportos 

megbeszélés. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: 

Munkajogi 

alapok, 

foglalkoztatási 

formák, a 

munkaszerződés 

tartalma. 

A 

munkaviszonyho

z kapcsolódó 

jogok és 

kötelezettségek. 

Információforráso

k, audiovizuális 

anyagok. 

 

Bemutató filmek 



technológiák, a felhasznált anyagok, a munkafolyamatok jellemzői, a 

tevékenység feltételei és környezeti hatásai, munkaszervezeti sajátosságok, 

munkakörülmények, kereseti lehetőségek. A szerzett tapasztalatok rögzítése, 

feldolgozása. 

 

Szövegek, ábrák 

feladattal irányított 

elemzése 

 

Munkahely látogatás 

 

Egyéb: a 

meglátogatott, 

tanulmányozott 

munkahelyeken 

folyó 

tevékenységtől 

függően.. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Alapanyag, termelőeszköz, gép, árutermelés, sorozatgyártás, egyedi termék, javítás, felújítás, szolgáltatás, építés, szerelés, 

technológia, munkaművelet, fogyasztó, vevő, ügyfél, vállalat, vállalkozás, intézmény, munkaszervezet, munkahelyi 

hierarchia, munkamegosztás, munkanorma, munkabér 

 

 



8. évfolyam 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. A háztartás és a közszolgáltatások 

Órakeret: 

14 óra 

Előzetes tudás 

A háztartásban használt eszközök szerepe, használati jellemzői, a kezelésük biztonsági szabályai. 

A háztartásban felhasznált anyagok jellemzői, a tevékenységek alapvető feltételei és környezetre gyakorolt hatásaik. 

A háztartás mint műszaki környezet elemeinek és összetevőinek, valamint funkcióinak azonosítása, érdeklődés, törekvés 

azok megfelelő használatára. 

A műszaki környezet jellemzőinek, kapcsolatainak, kölcsönhatásainak megfigyeléséből származó tapasztalatok 

felhasználása a problémák megoldása során, tevékenységek gyakorlásakor. 

A szükségletekből adódó, illetve a műszaki jelenségekkel járó, hibákból következő technikai problémák felismerése. 

Használati utasítások, leírások, műszaki információk megértése, értelmezése. 

További feltételek 
Személyi: Technika és háztartástan tanár 

Tárgyi: A tananyag megtanításához szükséges anyagok, szerszámok, eszközök, gépek. Felszerelt szaktanterem. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tapasztalatszerzés a háztartás műszaki jellegű rendszereinek felépítéséről, működéséről, a tapasztalatok megfogalmazása, 

rögzítése. 

Az ember mindennapos tevékenységei és a környezet állapota, jellemzői közötti összefüggések felismerése, a természet 

általi meghatározottság és a környezetre gyakorolt hatások megértésére irányuló szándék, a tevékenységekkel járó 

felelősség belátása. 

Véleményalkotás a tevékenységekkel érintett szakmákról, munkafolyamatokról. 

A tevékenységekhez, feladatokhoz kapcsolódó célzott információszerzés információforrásokból. A használt anyagok, 

eszközök, a tapasztalt látvány, jelenség vizsgálatából fakadó tapasztalatok önálló rögzítése. 

Gyakorlati problémamegoldás feltételeinek és lépéseinek meghatározása segítséggel. 

Előzetesen bemutatott és megbeszélt munkaműveletek pontos végrehajtása, a biztonsági szabályok betartása, 

veszélyhelyzetek felismerése. 

Igényesség a megfelelően funkcionáló, rendezett mesterséges környezet iránt. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- 

és szervezési formák 

Kapcsolódási 

pontok 
Taneszközök 



1.1. A háztartás elektromos rendszere 

Az elektromos hálózat fizikai-műszaki jellemzői, áramköri elemek a háztartási 

hálózatban. 

Világítás, motorok, fűtő, hűtő eszközök, elektromossággal működő háztartási és 

egyéb eszközök, gépek jellemzői, működésük és használatuk. 

Az elektromos rendszer üzemzavarai, túláramvédelmi és érintésvédelmi 

eszközök jellemzői, szerepe. 

Az elektromos energiafogyasztás árának, díjának meghatározása, takarékossági 

lehetőségek. Villanyszámlák tartalmának értelmezése. 

Tapasztalatok gyűjtése a környezetben használt elektromos eszközök 

működéséről és használati jellemzőiről, a tapasztalatok összehasonlítása, 

értékelése. 

1.4. Hulladékgazdálkodás 

A hulladékok keletkezési módjai a háztartásban és a lakókörnyezetben. 

A keletkező hulladékok fizikai és kémiai jellemzői, tárgyként való tovább 

használati, illetve anyagként való újra feldolgozhatóságuk lehetőségei. 

A hulladék keletkezését mérséklő fogyasztási, életmódbeli szokások. 

Az energetikai célú hulladékhasznosítás települési környezettől függő rendszerei. 

A hulladékokkal járó költségek meghatározása, a csökkenést eredményező 

megoldások, a takarékosság lehetőségei. 

Tapasztalatok gyűjtése a lakókörnyezetben keletkező hulladékokról, a gyűjtés, 

kezelés megoldásairól, az újrahasznosítási lehetőségekről. 

Irányított beszélgetés 

– frontális 

osztálymunka 

 

Tanári magyarázat, 

szemléltetés 

 

Feladattal irányított 

egyéni és kiscsoportos 

feldolgozó munka. 

 

Feladattal, 

szempontokkal 

irányított megfigyelés, 

csoportos 

megbeszélés. 

 

Szövegek, ábrák 

feladattal irányított 

elemzése 

 

Feladattal, 

szempontokkal 

irányított megfigyelés, 

egyéni és csoportos 

munkavégzés 

 

Számítások 

 

Gyűjtőmunka, tabló 

Fizika: 

Elektromos 

áram, áramkör, 

energiatermelés, 

energiaátalakítás

, 

energiaforrások. 

Fényforrások, 

motorok 

működési elve, 

az elektromos 

áram hőhatása. 

Elektromos 

mennyiségek 

(feszültség, 

áramerősség, 

teljesítmény). 

 

Földrajz: 

Fosszilis és 

megújuló 

energiaforrások. 

 

Matematika: 

számok, 

alapműveletek, 

matematikai 

modell. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

Információforráso

k, audiovizuális 

anyagok. 

 

A feladatoknak 

megfelelő 

anyagok, 

szerszámok, 

szerelvények, 

modellek, 

szerelőkészletek. 

 



ismeretek: 

Családi 

kiadások. 

Takarékosság a 

háztartások 

fogyasztásában. 

 

Erkölcstan: A 

modern technika 

alkalmazásának 

előnyei, 

hátrányai, 

veszélyei, az 

életvitelt 

könnyítő 

lehetőségei. 

Magunkért és 

másokért érzett 

felelősség. 

Mértékletesség a 

fogyasztásban. 

Érték és mérték. 

 

Informatika: 

információkeres

és, 

internethasználat 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elektromos energia, energiafogyasztás, áramfelvétel, túláramvédelem, érintésvédelem, áramütés, ivóvíz,  újrahasznosítás, 

hulladékkezelés, szolgáltatás, közmű, közüzemi szolgáltató, közüzemi számla 

 

 

 



Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Közlekedés 

Órakeret: 

4 óra 

Előzetes tudás A gyalogos és kerékpáros közlekedés szabályai, közlekedési jelzőtáblák. 

A közlekedési balesetek megelőzését szolgáló magatartás. 

További feltételek 
Személyi: Technika és háztartástan tanár 

Tárgyi: A tananyag megtanításához szükséges anyagok, szerszámok, eszközök, gépek. Tanpálya 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A közúti kerékpáros közlekedésben való felelős részvétel erősítése. 

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos problémák megfigyelésével, megvitatásával a szabályismeret, a 

szabálykövető attitűd, a felelősségérzet és a környezettudatosság erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- 

és szervezési formák 

Kapcsolódási 

pontok 
Taneszközök 

2.1. A kerékpáros közúti közlekedés 

A balesetmentes, udvarias közlekedés. 

Közlekedési veszélyhelyzetek felismerése, elhárítása. 

2.2. Közlekedéstörténet 

A járműmeghajtások jövője. 

2.3. Környezet- és egészségtudatos közlekedés 

A közlekedési eszközök által okozott, a környezetet terhelő, illetve az egészséget 

károsító hatások. 

A mozgás élménye. A természet mint közlekedési környezet. 

A biztonságos túrakerékpározás. Kerékpártúra-útvonalak, útvonalterv készítése. 

2.4. Nyomtatott és elektronikus közlekedési információforrások 

A közlekedési környezet – mint rendszer – jellemzői. 

A közlekedési infrastruktúra mennyiségi jellemzői (idő, sebesség, gyakoriság, 

közlekedési logisztika). 

Irányított beszélgetés 

– frontális 

osztálymunka 

 

Tanári magyarázat, 

szemléltetés 

 

Feladattal irányított 

egyéni és kiscsoportos 

feldolgozó munka. 

 

Feladattal, 

szempontokkal 

irányított megfigyelés, 

csoportos 

megbeszélés. 

 

Szövegek, ábrák, 

menetrendek, térképek 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegértés, 

digitális 

információk 

kezelése. 

 

Testnevelés és 

sport: 

kerékpározás. 

 

Fizika: 

mechanika. 

 

Matematika: 

tájékozódás a 

térben térkép és 

egyéb vázlatok 

alapján, számok, 

Információforráso

k, audiovizuális 

anyagok. 

 

Filmek, 

szemléltető ábrák 

a 

járműmeghajtások 

jövőjéhez, a 

közlekedési 

logoisztikához 

 

Kerékpár. 



feladattal irányított 

elemzése 

 

Feladattal, 

szempontokkal 

irányított megfigyelés, 

egyéni és csoportos 

szerelés. 

 

Kerékpározás 

műveletek, 

számítások 

időtartamokkal. 

 

Informatika: 

Alkalmazások 

használata. 

Többszálú 

lineáris olvasás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Motor, útvonaltervezés, menetrend, környezettudatos közlekedés, környezeti terhelés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Tárgyi kultúra, technológiák, tárgykészítés, modellezés 

Órakeret: 

14 óra 

Előzetes tudás 

Tájékozottság a háztartás ellátó rendszereiről 

Adott feladat megoldásához szükséges információk szerzése és célszerű felhasználása. Rajzolvasás, mérés. 

Tárgyak elkészítése minta alapján. 

Egyszerű szerelési műveletek elvégzése segítséggel. Szerszámok biztonságos alkalmazása. 

Tapasztalatok megfogalmazása, rögzítése 

További feltételek 
Személyi: Technika és háztartástan tanár 

Tárgyi: A tananyag megtanításához szükséges anyagok, szerszámok, eszközök, gépek. Felszerelt szaktanterem. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tapasztalatszerzés a tárgyak, modellek készítéséhez felhasznált anyagokról, eszközökről, technológiákról, tapasztalatok 

megfogalmazása, rögzítése. 

A karbantartás szükségességének felismerése, helyzetelemzés, hibakeresés, problémamegoldás, a változásokhoz való 

rugalmas alkalmazkodás képességének fejlesztése. 

A munka során felhasznált anyagok technológiai tulajdonságainak felismerése, az ismeretek alkalmazása. 

A tervezett és az aktuálisan végzett tevékenységgel kapcsolatos veszélyérzet kialakítása, a biztonság iránti igény 

kialakítása. 

Véleményalkotás az egyes szakmákról, munkatevékenységekről. 



Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- 

és szervezési formák 

Kapcsolódási 

pontok 
Taneszközök 

3.1. Karbantartás a háztartásban 

Áramkör: a biztosító, a vezeték és a szerelvények mérete, valamint a fogyasztók 

teljesítménye közötti összefüggés. 

Világítási áramkör, foglalatok, izzófajták, energiatakarékos izzók, kapcsolók – 

adatok értelmezése, összehasonlítása. 

Fali dugaszoló aljzatok, vezeték-csatlakozások, villásdugók szerelése. 

A laikus által végezhető javítások határai. 

3.2. Tárgykészítés 

Különböző problémák (érzékelés, kapcsolás, stb.) megoldása elektronikai 

áramkör modellek készítésével, a hozzá tartozó kapcsolási rajzok segítségével. 

Az irányítástechnika és az automatizálás alapjainak megismerése a készített 

modellek segítségével. Tűzjelző készülék készítése. 

Megújuló energiaforrásokkal működő modell készítése (pl. szélkerék, 

napkollektor, napelemes ventilátor). 

Tervrajz készítése adott, illetve elképzelt tárgyakról. 

3.3, Eszközök rendeltetésszerű, biztonságos használata, megfelelő 

munkakörnyezet 

Biztonságos munkavégzéshez szükséges munkafogások ismerete, alkalmazása. 

A szerszámok célszerű, balesetmentes használata. 

A munkakörnyezet rendjének fenntartása. 

A műveletekhez szükséges munkavédelmi felszerelések alkalmazása. 

A segítségnyújtás lehetőségeinek megismerése. 

Irányított beszélgetés 

– frontális 

osztálymunka 

 

Tanári magyarázat, 

szemléltetés 

 

Feladattal irányított 

egyéni és kiscsoportos 

feldolgozó munka. 

 

Feladattal, 

szempontokkal 

irányított megfigyelés, 

csoportos 

megbeszélés. 

 

Szövegek, ábrák, 

diagramok feladattal 

irányított elemzése 

 

Feladattal, 

szempontokkal 

irányított megfigyelés, 

egyéni és csoportos 

munkavégzés 

Fizika: áramkör, 

vezető, 

fogyasztó, az 

elektromos áram 

munkája és 

teljesítménye. 

 

Informatika: 

információkeres

és, irányítás, 

szabályozás. 

 

Erkölcstan: 

Kötődés a tárgyi 

világhoz. 

Találmányok az 

emberiség 

szolgálatában (az 

emberek javára, 

kárára. 

Információforrá-

sok, audiovizuális 

anyagok. 

 

A feladatoknak 

megfelelő 

anyagok, 

szerszámok, 

szerelvények, 

modellek, 

szerelőkészletek. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Szerelvény, szabályozás, elektromos szerelvény, áramkör 

 



Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Munkakörnyezetek megismerése, munkahely-látogatás 

Órakeret: 

4 óra 

Előzetes tudás 
A környezet állapotára, változtatására, az emberi tevékenységekre, szakmákra, munkafolyamatokra, technológiákra, 

termékekre, szolgáltatásokra, ezek feltételeire és hatásaira irányuló érdeklődés, ezekről szerzett tapasztalatok. 

További feltételek 
Személyi: Technika és háztartástan tanár 

Tárgyi: A tananyag megtanításához szükséges anyagok, szemléltetőeszközök. Munkahelyek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A munkamegosztás, az egyéni és kollektív munkatevékenységek, a technológiai folyamat, a produktumok stb. 

összefüggéseinek felismerése, megértése. 

A munkára való alkalmasság összetevőinek, a munkavégzés körülményeinek és a munkát végzőre gyakorolt hatásoknak, 

a munkával járó veszélyeknek a felismerése. 

Tapasztalatszerzés a helyes munkamagatartásról, a munkakultúráról. 

A megismert munkakörnyezetekről alkotott vélemény és érvek megfogalmazása a saját elképzelésekkel összevetve. 

Közelebb kerülés a saját pályaválasztási döntéshez.. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- 

és szervezési formák 

Kapcsolódási 

pontok 
Taneszközök 

4.1. Előzetes tájékozódás 

Tájékozódás a megismerendő munkakörnyezetekről, meglátogatandó 

munkahelyekről, a technológiákról, munkatevékenységekről, termékekről, 

szolgáltatásokról, munkakörülményekről, munkaszervezeti keretekről. 

Felkészülés a munkahelyeken való információszerzésre. 

4.2. Munkahely-látogatások 

 egyedi termékkészítéssel foglalkozó, javító, felújító; 

 árutermelő, ipari vagy agrárjellegű; 

 kereskedelmi, vendéglátási, gazdasági, közlekedési jellegű; 

 egészségügyi, szociális, oktatási jellegű, illetve más, személyeknek 

szolgáltatást nyújtó; 

 környezetvédelmi, környezetgazdálkodási, vagy energiatermelő 

munkahely, munkakörnyezet, foglalkozás megismerése. 

Információgyűjtés a meglátogatott munkahelyeken: az alkalmazott eszközök, 

Irányított beszélgetés 

– frontális 

osztálymunka 

 

Tanári magyarázat, 

szemléltetés 

 

Feladattal irányított 

egyéni és kiscsoportos 

feldolgozó munka. 

 

Feladattal, 

szempontokkal 

irányított megfigyelés, 

csoportos 

megbeszélés. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: 

Munkajogi 

alapok, 

foglalkoztatási 

formák, a 

munkaszerződés 

tartalma. 

A 

munkaviszonyho

z kapcsolódó 

jogok és 

kötelezettségek. 

Információforráso

k, audiovizuális 

anyagok. 

 

Bemutató filmek 



technológiák, a felhasznált anyagok, a munkafolyamatok jellemzői, a 

tevékenység feltételei és környezeti hatásai, munkaszervezeti sajátosságok, 

munkakörülmények, kereseti lehetőségek. A szerzett tapasztalatok rögzítése, 

feldolgozása. 

 

Szövegek, ábrák 

feladattal irányított 

elemzése 

 

Munkahely látogatás 

 

Egyéb: a 

meglátogatott, 

tanulmányozott 

munkahelyeken 

folyó 

tevékenységtől 

függően. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Alapanyag, termelőeszköz, gép, árutermelés, sorozatgyártás, egyedi termék, javítás, felújítás, szolgáltatás, építés, szerelés, 

technológia, munkaművelet, fogyasztó, vevő, ügyfél, vállalat, vállalkozás, intézmény, munkaszervezet, munkahelyi 

hierarchia, munkamegosztás, munkanorma, munkabér.. 

 


