
Technika 5. évfolyam 

 

A tanuló ismerje: 

 

a.)Ételkészítés: A mindennapos étkezési szokások, ételfajták, étkezési eszközök fajtáit. 

Egyszerű konyhai kézi eszközök biztonságos kezelése az evőeszközök kulturált használata. 

Az ételkészítéssel, élelmiszerekkel összefüggő munkatevékenységek azonosítása, felismerése. 

Étel, étkezés, élelmiszer, egészséges táplálkozás, ételtárolás, tartósított élelmiszer 

anyagtakarékosság, energiatakarékosság, víztakarékosság, szelektív hulladékgyűjtés 

figyelembevétele, ökológiai szemlélet. 

b.) Lakókörnyezet: A mesterséges, illetve épített környezet jellemzői és gondozását. 

Épületek, építmények funkciói, szerkezeti elemei, anyagai, kötőanyagok, felületi anyagok 

jellemzői, környezettudatosság ismerete. 

c.) Tárgyi kultúra, tárgykészítés, modellezés: a tárgyak, modellek készítéséhez felhasznált 

anyagokat, eszközöket, technológiákat. Tervrajz készítése és a feladat végrehajtási lépéseinek 

megtervezése. Kézügyesség fejlesztése, (műszaki kommunikáció, méretarány ismerete). 

d.) Közlekedési ismeretek: a biztonságos kerékpáros közlekedés szabályait, közlekedési 

rendszer, jeleit, jelzéseit (balesetvédelem). 

A tanulóképes legyen: 

a.) Egyszerű ételt elkészíteni, esztétikusan teríteni. 

b.) A helyes ökológiai szemléletről beszámolni. 

c.) Segítséggel házat, és lakásberendezést makettezni. 

d.) Felismerni a textil fajtákat és kezelésüket. 

e.) Gyurmafigurát készíteni, origamit hajtogatni. 

f.) A közlekedésben kerékpárral jeleket, jelzéseket felismerve, eligazodni. 

A tanuló tudja: a technikai szemléletet hasznosítani, a tanult elméletet és gyakorlatot 

biztonságosan, a balesetvédelmi szabályokat betartva, környezettudatosan alkalmazni. 

 

Technika 6. évfolyam 

A tanuló ismerje: 

a.) Ételkészítés: a tradicionális magyar konyha értékeit, hungaricumokat, a korszerű, 

egészséges táplálkozást, a tudatos és takarékos élelmiszer-beszerzés szempontjait, az 

élelmiszer-biztonság alapszabályait, konyhai eszközök, gépek használatát. 

b.) Lakókörnyezetben: az épület alaprajzát, tervezéshez szükséges méretarányokat, jeleket, a 

munkavédelmi eljárásokat, a veszélyes anyagokat a háztartásban (környezettudatosság), a 

növénytermesztés, állattartás alapjait. 

c.) Tárgyi kultúra, tárgykészítés, modellezés: az anyagokat és az anyagok előállításához és 

megmunkálásához kötődő szakmákat, a műszaki kommunikáció alapjait, alapvető rajz jeleket. 

d.) Közlekedési ismeretek: a közlekedés történetét, járművek fajtáit, alapvető szabályokat a 

KRESZ előírásait, a balesetek megelőzési lehetőségeit. 

A tanulóképes legyen: 

a.)Felsorolni a hungaricumokat, az egészséges táplálkozás, a helyes ökológiai szemlélet 

szempontjait. 

b.) Saját elképzelésű lakás és kerttervet készíteni kis segítséggel méretarányosan. 

c.) Társasjátékot készíteni, saját készítésű térbeli bábukkal (tetszőleges anyagból) saját 

szabályrendszerrel. 

d.) Különböző minőségű anyagokat megkülönböztetni, funkciót meghatározni. e.) Papír 

hajtogatással térbeli alakzatokat létrehozni. 

f.) pp-t készíteni a közlekedés történetéből egyénileg kiválasztott járműről. 

g.) A KRESZ szabályait betartva közlekedni. 



A tanuló tudja:  

A technikai szemléletet hasznosítani, a tanult elméletet és gyakorlatot biztonságosan, a 

balesetvédelmi szabályokat betartva, környezettudatosan alkalmazni. 

 

Technika 7. 

A tanuló ismerje: 

a.) A háztartás és a közszolgáltatások: a háztartás és a lakókörnyezet vízellátó, szennyvíz és 

csapadékvíz-elvezető, illetve - kezelő rendszerét, hulladékgazdálkodást. 

b.) Közlekedés: a gépjárművek meghajtását, üzemeltetését, jövőjét, a gépek rendszerét. 

Környezet- és egészségtudatos közlekedést, útvonaltervezést, menetrendet, környezeti 

terhelést. 

c.) Tárgyi kultúra, technológiák, tárgykészítés, modellezés: motoros járműmodellek 

(közúti, vízi, vagy kötött pályás) tervezését, elkészítését (gépek, gépelemek). 

Megújuló energiaforrásokkal működő eszközöket, (pl. szélkerék, napkollektor, napelemes 

ventilátor). Műszaki kommunikációt (vetületi, axonometrikus ábrázolás). Használati, illetve 

dísztárgyak készítését különböző anyagokból adott, illetve saját készítésű tervek alapján. 

d.) Munka környezetek megismerése, munkahely-látogatás: 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. (ergonómia) 

e.) Továbbtanulás, munkák, szakmák, megélhetés: továbbtanulási, pályaválasztási 

lehetőségeket, vesse össze a személyes elképzelésekkel, erősítse az önértékelését, sajátítsa el a 

munkakereséssel, munkába állással kapcsolatos alapvető tudnivalókat. 

a.) Átlátni a közszolgáltatások rendszerét A tanulóképes legyen: 

, hulladékgazdálkodást (ökológiai szemlélet). 

b.) Megérteni a gépek, járművek működését (energia, műszaki működés), a KRESZ szabályait 

betartani. 

c.) Modellt tervezni és készíteni különböző anyagokból (tervrajz olvasás). 

d.) A munkavégzéshez szükséges körülményeket megismerni, átlátni. 

e.) Pályát választani a saját képességei felismerésével. 

A tanuló tudja:  

A technikai szemléletet hasznosítani, a tanult elméletet és gyakorlatot biztonságosan, a 

balesetvédelmi szabályokat betartva, környezettudatosan alkalmazni. 


