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A Világfa Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (rövidített nevén Világfa
Waldorf Iskola) Somogy megyében elsőként, olyan többcélú közoktatási intézmény, amely
alapfeladatának az általános iskolai nevelés-oktatást és az alapfokú művészetoktatást tekinti.
Az iskola törvényességi felügyeleti jogát az Ádándi Waldorf Alapítvány, mint fenntartó gyakorolja.
A fenntartói tevékenység törvényességi felügyeletét pedig a Somogy Megyei Kormányhivatal látja
el.
Az iskola nevében szereplő Waldorf szó névhasználati jogát a Magyar Waldorf Szövetség a
névhasználati eljárása során adhatja meg az induló iskolának. Az iskolában megvalósuló szakmai
munkáért az iskola Tanári Kollégiuma vállal felelősséget.
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I. Bevezetés
“Szeretnétek megmérni az időt, a mérhetetlent és a mérték nélkül valót.
Pedig ami bennetek időtlen, az ismeri az élet időtlenségét,
És tudja, hogy a tegnap csupán a ma emléke,
és a holnap csupán a ma álma.”
(Kahlil Gibran: A próféta
Édesvíz Kiadó, Bp. 1993.)

A Waldorf-pedagógia és szellemi háttere
A Waldorf-pedagógia mögött álló világ- és emberszemlélet: az antropozófia (=„emberi
bölcsesség”), amely a mai modern emberben egyre égetőbben felmerülő kérdésekre – „Ki vagyok
én?”, „Honnan jöttem és hová tartok?”, „Mi az életem értelme?” – keresi a választ. Hiszi és vallja,
hogy a világ földi és égi egység. Hogy minden emberi élet egyedi és megismételhetetlen, valamint
azt is, hogy minden ember meghatározott életcélokkal érkezik a földre, s csak akkor tud teljes életet
élni, ha azokat valóra is tudja váltani. Az emberről alkotott felfogását tekintve az antropozófia az
embert test, lélek és szellem hármas egységeként értelmezi, s ez az emberkép egyúttal a
Waldorf-pedagógia alappillérét is jelenti.
A Waldorf-pedagógia megalapítója, Rudolf Steiner 1861-ben született az akkori Osztrák Magyar
Monarchia (ma Horvátország) területén lévő Kraljavecben, és 1925-ben halt meg a svájci
Dornachban.
Rudolf Steiner a korabeli európai gondolkodás kiemelkedő személyisége, széles körű
matematikai-természettudományi tanulmányait követően 1891-ben filozófiából doktorált. A
századforduló táján került mélyebb kapcsolatba az egyik szellemtudományi irányzattal, a
teozófiával. 1902 – ben belép a Teozófiai Társaságba, ahol természetesnek számított a szűk
matérián kívüli – azaz a transzcendens – világ ténye és az ember transzcendens eredetű lénye.
Ugyanakkor a társaság azon nézete, mely szerint a nyugati világképet, az emberről és világról
alkotott ismereteket keletről hozott tudással, a kelet isteni világáról való bölcsességgel,
theo-szófiával kell megújítani, nem egyezett Steiner felfogásmódjával. Szerinte Európának megvan
a maga útja, amelyről nem szabad letérnie, éppen ezért a világ és az ember teljesebb
megismerésében nem a keleti istenek világa segít, hanem az a tudás, az a megismerő bölcsesség,
amely az emberből, annak legéberebb tevékenységéből, a gondolkodásból indul ki. Tehát nem
theo-szófiára, hanem antroposz (görög szó, embert jelent) – szófiára van szüksége a nyugati
embernek. A különböző gondolkodásmód és más felmerülő problémák következtében Steiner
kilépett a Teozófiai Társaságból és megalapította az Antropozófiai Társaságot. Az első
világháborúig folyamatos, egész Európát behálózó előadói tevékenységet folytat és 1913 – ban saját
tervei alapján Dornachban megkezdődnek a Goetheanum építészeti munkálatai. Steiner talán
legnagyobb életműve ez a szellemtudományi főiskola, amely az antropozófiai ember és világkép
gyakorló, tevékeny alkotó műhelye lesz az elkövetkező években egészen jelen korunkig.
Steiner ember és világképe nem csak a főiskola falai között találnak követőkre. A tragikusan
bekövetkezett világháború utáni válságos években számos nagyipar üzemeiben tart előadást Steiner
és hívja fel a figyelmet arra, hogy a társadalomban felmerült szociális és egyéb problémák
megoldására égető szükség van egy újabb tragédia elkerülése érdekében. A megoldás egy újszerű
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látásmód, gondolkodás, amely a szociális organizmus – társadalmi életterület – hármas
tagozódásának elvét vallja. Előadói körútja során jut el egy jó barátja, Emil Molt meghívására a
stuttgarti Waldorf Astoria cigarettagyárba. Az itt dolgozó munkások számára tartott előadásában a
társadalmi kérdéseket érintve beszél a gyereknevelésben és tanításban szükségessé vált pedagógiai
reformokról. A hallgótság körében mély szimpátiára talál az új típusú pedagógiai szemlélet,
olyannyira, hogy felkérik Steinert az iskola megalapítására. 1919 áprilisában indulnak el a
munkálatok és az első Waldorf – iskola ugyanazon év őszén megnyílt. Rudolf Steiner egészen
haláláig nagy intenzitással munkálkodott hamarosan széles körben népszerűvé váló pedagógiáján.

Iskolánk, a Világfa Waldorf Iskola története
“Mikor leülsz csendben
…kinyílik szemed és teret kap a figyelem,
meglátod azt a világot melyben élsz…
Szárnya kél egy álom mi azt súgja, ültess egy magot
mely egy új élet kezdete,
melyben segíthetsz mást mutatni
...látni, figyelni, egységet alkotni.”
(TimárZsuzsanna, iskola-alapító szülő gondolatai)

Minden történetnek kezdete, folytatása és befejezése van. Ha a történet jól kezdődik, várható egy
szép folytatás, és ha ez igazsággal zárul, záloga lesz egy újabb történetnek.
Történetünk kezdete 1919. április 23. Ezen a napon Rudolf Steiner előadást tartott a
Waldorf-Astoria Cigarettagyár „dohánytermében” az ott dolgozó alkalmazottak és munkások
számára. A „szociálfilozófusként” bemutatott előadó több társadalmi kérdés kapcsán ( ld. A
Waldorf- pedagógia és szellemi háttere fejezet )
a nevelés megújításáról, egy újszerű
emberképzésről is beszélt, mellyel igencsak felkeltette a hallgatóság érdeklődését. A hallgatóság
szívét - korabeli leírások szerint - pedig ezzel a mondattal nyerte meg: … „ a tizenkét évfolyamos,
egységes iskola, amely a népiskolát és a felsőbb szintet is magában foglalja, … mindenki számára
nyitva áll, függetlenül attól, hogy melyik társadalmi réteghez tartozik.”
A megnyert szülői szívek, korának tanító polihisztora, Rudolf Steiner és a szociálisan érzékeny
üzletember, Emil Molt találkozásából szép folytatás következett, ugyanezen év szeptemberében
megnyílt az első Waldorf iskola Stuttgartban. A történet igazságát, azaz a soha meg nem szűnő
jogos igényt az újszerű emberképzés iránt, mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy az első
iskola megalapítása óta eltelt közel 100 év alatt a világ társadalmilag, gazdaságilag és
szellemiségében oly különböző tájain újra és újra születnek és működnek Waldorf iskolák.
(Jelenlegi adatok szerint ma a világon több, mint 1000 Waldorf - iskola működik).
Magyarországon a nyolcvanas évek végén válik lehetővé egy új kezdet. Vekerdy Tamás „Álmok és
lidércek” című könyvében (T-Twins Kiadó, Bp, 1992) arról ír, milyen sorsdöntő szerepet játszottak
az egyéni életút történetek abban, hogy 1989. szeptember 4-én megnyithatta első osztályát az
állampolgári kezdeményezésből létesült szabad Waldorf-iskola Solymáron. A magyarországi kezdet
folytatása is szép, hiszen országszerte működnek Waldorf-óvodák és iskolák, sikeres érettségi
vizsgákról, tovább tanulásról hallani és szívmelengető életutakat kísérhetünk végig. A hazai történet
egyik igazsága és egyben üzenete az, hogy az iskolaalapítás történhet szülői kezdeményezéssel, az
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iskolaválasztás - nem a területi, hanem a nevelési elv szerinti - pedig szabad.
Szűkebb környezetünk lelkes szülői köre is a szabad iskolaválasztás jogán és a másfajta
gyereknevelés utáni vágyból indíttatva Waldorf-iskola alapítását tűzte ki célul 2007- ben. A közös
lelkesedés és a kiugró egyéni aktivitásnak köszönhetően néhány lépést akkoriban is sikerült
megvalósítani, de a folytatás elmaradt, a vágyott cél megvalósítása nem sikerült. Viszont igazsága
ennek a történetnek is volt: a lelkesedés, vágyakozás valami után és a jog által biztosított lehetőség
nem bizonyult elégnek. Valami hiányzott.
Ennek az igazságnak a vállalása gyümölcsöző talajra talált néhány évvel később egy újabb
kezdeményezésben, amelynek tagjai nemcsak lelkesek voltak, hanem a jogi előírásokat
célirányosan használva aktívan, kitartóan haladtak előre. Létrehozták az Ádándi Waldorf
Alapítványt, ami a leendő Világfa Waldorf Iskola fenntartását és működtetését vállalja. Az
alapítvány mögött szülőkből, pedagógusokból, szakmai segítőkből szerveződött csapat áll, amely
záloga lehet a szép folytatásnak. Ebben a folytatásban feladat lesz: az újszerű embernevelés
pedagógiai örökségének őrzése, a közösség fenn és megtartó erejének ápolása, a szabad
iskolaválasztásnak nemcsak, mint lehetőségnek, hanem társadalmi feladatvállalásnak
hangsúlyozása.
Hogyan végződik ez a történet? Remélhetőleg olyan igazsággal, mely újra és újra segít felismerni a
jó kezdetet és a szép folytatást…
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II. Nevelési Program
“A Waldorf-pedagógia a teljes emberi személyiség kibontakoztatásának szolgálatában áll.
Célja, hogy a gyermeket korának megfelelő testi, lelki és szellemi fejlődésben elősegítve bevezesse az emberiség
kultúrájába.
(Rudolf Steiner)

Az iskolában folyó nevelő-oktató munka
A Világfa Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola az alternatív Waldorf-pedagógia
alapelveire épülve, a magyar Waldorf-iskolák által közösen kidolgozott kerettanterv szerint kívánja
az iskolában folyó nevelő-oktató munkát megvalósítani. A kerettanterv összhangban áll a
nemzetközi Waldorf-tantervekkel, ugyanakkor megjeleníti a magyar kultúra értékeit és épít az
elmúlt közel száz év Waldorf-pedagógiai tapasztalataira, kutatásaira.

A Waldorf pedagógia alapelvei
A szabadságra nevelés, mint alapelv következetes, tudatos nevelői munka, melynek elméleti
alapja a gyermek és ifjú ember lényének, azaz az életkorára jellemző testi, lelki és szellemi
sajátosságainak ismeretében áll. Ezeket a törvényszerű sajátosságokat a nevelésben részt vevő tanári
közösségnek tudnia, állandó jelleggel tanulmányozni kell. Ezt az elméleti ismeretet azonban a
nevelőnek a mindennapok gyakorlatában élővé kell tennie, a fejlődő, kibontakozó gyermek felé
való szeretetteljes, empatikus odafordulással, a megismerő figyelemmel. Az ily módon végig kísért
gyermek esélyt kap arra, hogy érzelmileg kiegyensúlyozott, erős akaratú, jó ítélőképességgel és
önálló gondolkodással bíró - ilyformán szabadon cselekvő, kreatívan alkotó, magáért, másokért
felelősséget vállaló - ember legyen. Képességeinek és abban rejlő erőforrásainak ismerete által a
saját életútját járja, életfeladatának követésével önmaga és környezetében élők örömére tegyen.
Egy kisgyermek fejlődése során a békességre, harmóniára való törekvés szülőként és
nevelőként egyaránt mindig szem előtt tartandó cél. A Waldorf-iskolákat a kéz, a szív és fej
iskolájaként is nevezik, mert a teljes emberré nevelést az akarat, az érzés és a gondolkodás
harmonikus fejlesztésén keresztül kívánja elérni. Ezért a gondolkodást képviselő elméleti tárgyak,
az érzéseket kibontó művészeti foglalkozások és a cselekvést megszólító kézimunka-kézműves
tárgyak egyforma hangsúllyal vannak jelen a mindennapok tanítási folyamataiban, végig áthidalóan
az általános iskolai alapképzés 8 évfolyamán és az azt követő felső négy évfolyamban is.
Az akarat, az érzés és a gondolkodás harmonikus fejlesztésének igénye, gyakorlati megvalósítása a
12 évfolyamot átfogó emberképzésben a következőképpen jelenik meg:
● az alsóbb évfolyamokban (1-4 osztály) a mozgásnak, a ritmusnak, a fokozatosan
háttérbe kerülő utánzáson keresztül történő tanulásnak
● az első nyolc évfolyamban a tapasztalásnak, az érzelmeknek, a képi gondolkodásnak
● a felső négy évfolyamban (9-12 osztály) pedig az elvont gondolkodásnak, a
törvényszerűség felismerésének van kiemelt szerepe.
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A Waldorf-pedagógia értékei
“Nézd csak ezt a búzaszemet!
Ez a kis mag tiéd lehet.
Jól vigyázz rá, őrizzed meg,
mert ez a te örökséged.”
(Szentkúti Márta: Vörösbegy.
Castellum könyvek, Keszthely, 2010.)

Rudolf Steiner sokszínű életművét (antropozófiai emberképen alapuló nevelés,
gyógypedagógiai mozgalom, biodinamikus mezőgazdaság, antropozófus orvoslás, homeopátia, a
társadalom hármas tagozódásának gondolata) olyan örökségnek tekinthetjük, amely ma is, a
jelenkor emberének példaértékű tartalommal bír, folytonos lehetőséget kínál az ember egyéni
fejlődésére, szűkebb és tágabb környezetének mélyebb megismerésére és ezáltal a világ emberi és
természeti kincseinek eleven és tudatos őrzésére. A Waldorf-pedagógia mindennapi gyakorlata és a
Waldorf-iskolák mindennapi működése a következő örökségnek, mint értéknek az ápolását és
ezáltal átadását teszi lehetővé:
●
●
●

a szociális élet hármas tagozódásának elve
az antropozófiai emberképen alapuló nevelés
a tanári kollégium feladatvállalása, mint kulturális tett

A szociális élet hármas tagozódásának elve szerint a társadalomban három “életterületet”
különböztethetünk meg, melyek mindegyikének megvannak a maga sajátos törvényszerűségei,
eszerint a „szellemi - kulturális élet” területén a szabadságot, a „jogi élet” területén az
egyenlőséget, a „gazdasági élet” területén pedig a testvériséget helyezi előtérbe.
Ha a Waldorf-iskolát egy olyan közösségi színtérnek, egy kis társadalomnak tekintjük, ahol ez a
három életterület megjelenik, akkor a benne szereplők – gyerekek, szülők, felnőttek, tanárok –
találkozásában is megfogalmazhatunk az elvek alapján olyan gyakorlati lépéseket, követendő
példákat, amelyek a kölcsönös és hosszú távú együttműködést alapozzák meg. Már az iskola
alapításakor fontos, alaposan körüljárandó feladat az iskolában megvalósuló pedagógiai elveknek és
módszerbeli sajátosságoknak a bemutatása, a szabadság minőségének megfogalmazása a szülők
felé, hogy döntésük a Waldorf – iskola mellett, mint választható pedagógiai alternatíva nemcsak
szabad, de megalapozott legyen. Az alapítás időszakában a bevezető, bemutatkozó előadások,
beszélgetések adnak lehetőséget a megismerésre, amelynek elmélyítése folyamatos kell, hogy
legyen az iskola megalapítása után is. Erre az osztályban havonta – de lagalább hathetente megtartott szülői estek, az iskolai rendezvények és az ünnepi alkalmak adnak széleskörű
lehetőséget. Ugyanakkor a “szellemi – kulturális” élet nemcsak az iskola falai között létezik, hanem
innen kiindulva, pontosan a szellemi szabadság alapjaiból fakadó, kezdeményező erőkre
támaszkodva nyitott, érdeklődő attitűddel lép fel szociális környezetében:
●
egyes rendezvényeinek nyitottá tételével (koncertek, színielőadások, művészeti kiállítások,
pedagógiai előadássorozatok)
●
szűkebb és tágabb környezetében művészeti, kézműves, hagyományőrző és
egészségnevelési célzatú közösségi programok befogadásával, akár a szervezésben való részvétel
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vállalásával is.
A “jogi-élet”, mint életterület a Waldorf-iskolában szereplők feladatainak és felelősség
vállalásának az igazságosság elve szerinti, azaz az ön és csoport ismeretéből fakadó elosztását
jelenti, az egyes fórumok (diák-szülő-tanár-fenntartó) közötti kölcsönös, a véleménynyilvánításban
egyenlőséget biztosító kommunikációt.
Iskola alapításkor előfordul, hogy a közösség lelkesedése bár erőt adó, de a hatékony lépést az
egyén vagy egy kisebb csoport aktivitása adja meg, ugyanakkor szem előtt tartandó cél, hogy a
létrehozott iskolában ne “rekedjen” meg a vállalások szerepköre. Azaz jelenjen meg az esetleges
“megrekedést” feloldó dinamika a vállalásokban a szerepkörök újra leosztása illetve újabb egyén és
más csoportok bevonása révén.
A “gazdasági élet” területén jelentkező testvériesség elve leginkább a szülők anyagi
hozzájárulásának meghatározását érinti. Eszerint fontos alapelv az, hogy anyagi és szociális
okokból senki nem zárható ki a Waldorf-iskolából. Az anyagi hozzájárulás hiányát kompenzáló
egyéb hozzájárulás lehetőségeinek meghatározása empátiával, aktualitással bírjon, a közösség
épülését kell, hogy szolgálja.
A Waldorf-iskola mindennapos működtetésekor mindhárom területen a feladatok és a felelősség
vállalása mellett döntések sorozatát kell meghozni. A három területen tevékenykedő felnőtt
szereplők döntés hozatalában tudatos törekvés a konszenzussal meghozott döntés, melynek
magvalósítása nem minden esetben egyszerű, viszont az egyén és a csoport fejlődésének lehetőségét
hordozza. Sokat jelenthet a különböző területek feladatainak teljesítésében, ha időt szánnak és
engednek maguknak a szereplők olykor a kötetlen, feladat nélküli együttlétekre, egymás
individuum szerepkörének megismerésére is.
Az antropozófiai emberképen alapuló nevelés egyetlen célja az emberképzés. Emberképzés
úgy, hogy a tanárnak a tananyag átadásával “legfőképpen az embert kell szem előtt tartania, hogy az
ember a világmindenség megismerése által is az embert tanulja megismerni.” (Frans Carlgren:
Szabadságra nevelés). Ebben a megismerő folyamatban az antropozófiai alapokból kiinduló
gyerekszemlélet és a szorosan ráépülő módszertani jellemzők tanulmányozása, gyakorlati
megvalósításukra való törekvés megkerülhetetlen a Waldorf-iskolában dolgozó nevelők számára.
Ugyanakkor Rudolf Steiner az első Waldorf-iskola megalapításakor a nevelő- oktató munkában
elsősorban nem az antropozófiai szemlélet fontosságát hangsúlyozta, hanem a tanárok és tanulók
között fennálló, közvetlen emberi kapcsolatot megteremtő és megtartó erőt méltatta. Kiemelkedő
jelentősége van ezen kívül a tanár és tanuló közötti kapcsolatban annak, hogy a nevelő kongruens,
azaz önmagával vállaltan azonos személyiség legyen. Mert az önmagát ismerő és önépítését
folytonosan vállaló nevelő lesz képes arra, hogy növendékeit a saját útjuk megtalálására segítse.
A tanári kollégium feladatvállalása, mint kulturális tett hangsúlyozása és megértése a
jelenkor aktuálisan szerveződő tanári karának közösen vállalt hitvallása, amely segít a létrehozott
iskola jövőképét erősíteni, jelenét közösségi aktivitással áthatni, a teremtő kezdeteket ápolni:
“Tudatában kell lennünk nagy feladatunknak. Nem lehetünk pusztán pedagógusok, hanem
kultúrembereknek kell lennünk a szó legnemesebb, legszebb értelmében. Eleven érdeklődést kell
tanúsítanunk minden iránt, ami manapság történik korunkban, máskülönben rossz tanárai leszünk
ennek az iskolának. Nem szabad pusztán specifikus feladatainkba elmélyülnünk. Csak akkor
leszünk jó tanárok, ha elevenen érdeklődünk minden iránt, ami a világban történik. A világ felé
irányuló érdeklődésből kell nyernünk azt a lelkesedést, amire szükségünk van az iskola számára, és
saját munkánk elvégzéséhez.” (Roberto Trostli: Amint a mennyben, úgy a Földön is – A tanári
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kollégium feladatai a Waldorf-pedagógia alapító impulzusának fényében).

A Waldorf-pedagógia célkitűzései
Egészséges fizikumú, szabad lelkű és tiszta szellemű embereket neveljen: ennek érdekében a
gyermekben szunnyadó individuális képességek minél teljesebb kibontakoztatására törekszik, hogy
a felnőtté váló gyermek
●
be tudjon illeszkedni a társadalomba;
●
megtalálja helyét és feladatát a felnőttek világában;
●
emberi konfliktusait nyíltan, őszintén és embertársait tisztelve kezelje;
●
képes legyen saját életének tudatos irányítására;
●
képes legyen megfelelni az élet különböző területein adódó kihívásoknak;
●
objektíven lássa a világban zajló természeti-társadalmi folyamatokat;
●
jobbító szándékkal aktív szerepet vállaljon a világ sorsának alakításában.
Az elsődleges prevenció megvalósítása: megelőzni a különböző fejlődési problémák, ezen belül
különösen a tanulási hátrányok, nehézségek kialakulását és a viselkedési, beilleszkedési nehézségek
létrejöttét. Ennek elérésére különösen az alsó szakaszban nagy hangsúlyt kap a széles alapokon
nyugvó képesség-, készségfejlesztés, mely később is következetesen megelőzi az egyes
képességekhez kötött, adott tantárgyi tartalmak megjelenését.
Kiegyenlítő-harmonizáló pedagógiai hatás elérése: a személyiségen belüli (intraperszonális),
különösen a képesség-, készségfejlődés terén meglévő fejlődési egyenetlenségek, diszharmóniák
pedagógiai módszerekkel történő kiegyenlítése, harmonizálása. Ez a kiegyenlítés nem korlátozódik
a tantárgyi tartalmak elsajátításához szükséges, főképpen kognitív képesség-, készségstruktúra
fejlesztésére, hanem az érzelmi-indulati, az akarati-cselekvéses és a szociális életben szükséges
képesség-, készségstruktúra harmonizálását is szem előtt tartja.
Az egészséges fejlődés elősegítése: Rudolf Steiner szándékai szerint a tanterv harmonizáló
hatást fejt ki, mely kihat az egész szervezetre, a test ritmusaira és működésére is. Ebben az
értelemben a Waldorf-tanterv alapvetően gyógyító hatású is, mivel megteremti a teljes személyiség
egészséges fejlődésének feltételeit. Az egészség ebben az értelemben olyan dinamikus egyensúlyt
jelent, mely harmonizálja a gyermeken belüli erőket, és kiegyensúlyozza az egyén másokhoz és a
világhoz való viszonyát.

A Waldorf-pedagógia feladatai
● A személyiség kibontakoztatása
Minden gyermek személyiségében egyedi és megismételhetetlen rejtélyként áll előttünk, mikor
iskolába lép. Feladatunk, hogy az évek folyamán belső erőit, képességeit, egyéni módon
kibontakoztassuk. Az iskolánkban tanított tantárgyakat nem pusztán elsajátítandó ismeretanyagnak
tartjuk, hanem eszköznek arra, ami ezt a nevelési célt szolgálja. A tanterv a Waldorf-iskolában nem
recept, hanem organikus rendszer, amely a Waldorf-pedagógia emberképét és a gyermek fejlődését
tükrözi. A nevelési-tanítási folyamat módszerét, tananyagát és szervezését alapvetően a gyermek
életkori sajátosságai szabják meg. Eszerint a gyermek fejlődése hétéves szakaszokra bontható. Az
első hét év során elsősorban a fizikai, a második hét év során a lelki, míg a harmadik hét év
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folyamán a szellemi fejlődés dominál. Így a kisgyerekre (1-7 év) elsősorban az akarat jellemző, ami
például abban nyilvánul meg erőteljesen, hogy mindent le akar utánozni, amit a környezetében
tapasztal. A következő fejlődési szakaszra (7-14 év), amikor az utánzás szerepe egyre csökken, az
érzés uralma („érzelmi intelligencia”) lesz a jellemző és csak a harmadik szakaszban, 14 éves kor
után az absztrakt gondolkodás („kristályos intelligencia”). Ennek megfelelően az alsó
iskolaévekben elsősorban az érzelmi intelligenciát fejlesztjük, miközben a tanítás során konkrét
ismeretek (írás, olvasás, szorzótábla, számolási műveletek, természetről szóló ismeretek, fizikai,
kémiai jelenségek stb.) nyújtásával olyan „kristályszemcséket” adunk a gyermekeknek, melyek a
középiskolai évek során alapul szolgálnak az absztrakt gondolkodásban, az önálló ítéletalkotás
képességének kialakításában.
● Erkölcsi nevelés
A Waldorf-pedagógia nem kevesebbet céloz meg, mint annak megalapozását, hogy az ifjúvá
növekedett gyermek képessé váljon helyes morális ítéletek meghozatalára. Ez azt jelenti, hogy az
ifjú - a jó, a szép és az igaz iránti elkötelezettség talaján állva - képes arra, hogy a világ egy adott
történését különböző nézőpontokból objektíven közelítse meg és felül tudjon emelkedni annak
kizárólag szubjektív megítélésén. A morális emberré válás elengedhetetlen feltétele, hogy valaki
mélységes hálát érezzen azért, hogy létezik, és azokért a lehetőségekért is, amelyeket az élet kínál
számára. Alsóbb évfolyamokon a történeteken keresztül (népmesék, állattörténetek, szentek élete,
bibliai teremtéstörténet) találkoznak a gyerekek archetipikusan eredendő morális kérdésekkel. Ez a
folyamat az individuális életlehetőségek mintáit adó életrajzok elbeszélésével folytatódik a felsőbb
évfolyamokban. Az erkölcsi nevelés kiemelkedő lehetőségét adja iskolánkban az un. szabad vallás
óra. Az átrendeződő, relativizálódó értékrendű világban fontos szerep jut iskolánkban a fokozott
családi együttműködésnek, a család értékőrző és megtartó erejének. A szülők tudatos döntésük
alapján nem csupán anyagi fenntartóivá válnak az intézményeinknek, de napról napra iskolai
események közreműködő-szervezői, az iskolai szellemiségébe bekapcsolódóan tényleges éltetői
lesznek gyermekük iskolájának. Az erkölcsi nevelés fontos részét képezi a magyarság értékeinek
megismerése és tisztelete, a nemzeti hagyományok ápolása és őrzése.
● Közösségformálás, a társas kultúra fejlesztése, felelősségvállalás másokért
A Waldorf-pedagógia az egyéni különbözőségek iránti tiszteletet, toleranciát közvetíti és azt, hogy a
közösség tagjai egymást elfogadva, a hiányosságokat, nehézségeket is figyelembe véve szeretettel
és türelemmel forduljanak egymás felé. Ez a fajta szociális érzékenység teszi majd képessé az ifjút
arra, hogy a későbbiekben bármilyen új, munkahelyi és egyéb közösségbe be tudjon illeszkedni, és
ezeknek a közösségeknek - megőrizve a saját és tiszteletben tartva mások individualitását - építő,
formáló tagjává váljon. Ezért a Waldorf-iskolában az egyéni fejlődés segítése mellett nagy
hangsúlyt kap a közösségépítés és a szociális érzékenység fejlesztése. Elsőként a belsőséges,
biztonságot adó, sokszínű osztályközösség kialakítása. A Waldorf-iskolában együtt tanulnak a
legkülönbözőbb képességű gyermekek. Fontos annak kialakítása, hogy a gyermekek együtt
tudjanak haladni, mindenki megtalálja a közösségen belüli helyét, ugyanakkor a közösségi élet
dinamizmusa lehelővé tegye a változást, ill. a változtatást. Minden órának és tanulási folyamatnak
egyensúlyban kell tartania a különböző tanulási formákat: a közvetlen tapasztalatot, a szociális
interakciót - a beszélgetéséken, egymás meghallgatásán és csoportmunkán keresztül - valamint az
önálló munkát. Ezen elemek mindegyike rendkívül lényeges, megoszlásuk pedig az adott helyzet
függvénye.
● Művészettel nevelés
A Waldorf-pedagógiai nagy hangsúlyt fektet a művészetek gyakorlására. Az alsóbb osztályokban
minden tantárgyban helyet kap a festés, rajzolás, gyurmázás, zene, versmondás és kisebb jelenetek
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eljátszása. A közép és felső tagozaton is követendő cél az oktató-nevelő munka alapelve szerinti
hármasság egysége, azaz a komplex művészettel való nevelési program – a Waldorf-szemléletű
művészetoktatás – egyenlő módon és mértékben fejleszti a gyermek intellektuális, érzelmi és
cselekvésben megnyilvánuló gyakorlati képességeit. A művészetek általi (s nem “kis művészekké”)
nevelésnek nem az a célja, hogy kis művészek kerüljenek ki az iskolapadból, a művészetekkel való
foglalatosságban megélt folyamatnak van döntő szerepe mind az egyén, mind a közösség létezése,
fejlődése szempontjából.
A ritmikusan visszatérő művészeti tevékenységekkel az egészséges akarati fejlődést segítjük elő,
ha az adott tevékenységet szívesen és kitartóan gyakorolja a gyermek, akkor is, ha a folyamat
közben akadályba ütközik, megtorpan. A művészeti ágakban való elmélyülés - amelyre
következetesen, tudatosan kellő időt szán valamennyi osztályfok - morálisan nevelő hatását a
tevékenységben használt sokféle eszköz és alapanyag alkalmazása által fejti ki. Mind az eszköz,
mind az anyag minőségi törvényszerűségét meg kell ismerni ahhoz, hogy “vele közösen” alkossak.
A beleélő, a lelki erőkkel való megfigyelés erősödik így. Az egyéni alkotások mellett szintén
kiemelkedő jelentőségűek a közösen végzett művészeti tevékenységek, mint az euritmia, az énekkar
és a színjátszás. Ezek a tevékenységek az összetartozásának, az egymásra figyelésnek és
megsegítésének szép élményét adják, szociális erőket fejlesztve a közösségen belül. A közösségen
kívül, a nyilvános bemutatókkal az adás, az örömszerzés felemelő élményét élhetik át a tanulók. A
„Waldorf művészeti nevelés” tantárgyai a közismereti tárgyakkal egységes tantervet alkotva a
kötelező órák részei.

A Waldorf-pedagógia jellegzetességei
● Saját tapasztalat
Célunk, hogy a gyermekek saját tapasztalataikon keresztül fedezzék fel a világot. Fontos, ne kész,
megmásíthatatlan tényeket tanítsunk meg nekik, hanem az érzést, az akaratot és a gondolkodást
egyszerre arra ösztönözzük, mi módon lehet a világot a maga változatosságában, összefüggéseiben
szeretettel megismerni és befogadni. Pedagógiánk sarkkövének tekintjük, hogy az intellektus túl
korai egyoldalú fejlesztése helyett az egészséges érzésvilág és akarati élet kibontakoztatásával
teremtsünk a gondolkodásnak biztos alapot.
● A tanterv
Iskolánk az államilag jóváhagyott Waldorf-kerettanterv alapján dolgozza ki saját helyi tantervét. Az
iskola tananyaga szigorúan életkorra szabott, azaz a gyermek fejlődésének általános
törvényszerűségeihez igazított. Minden részletéről pontosan tudható, hogy miért éppen abban az
életkori szakaszban, és milyen nevelési céllal kerül alkalmazásra. A tananyag elsődleges szerepe a
gyermekben csírázó lelki erők ápolása és fejlesztése. A Waldorf-pedagógia a mennyiséggel
szemben a minőségre helyezi a hangsúlyt, vallja, hogy a 7–14. életévek közötti életkorban az
ismeretszerzés alapvető forrása a belső átélésen alapuló valódi tapasztalatszerzés. A tanítók feladata
az első osztálytól kezdve az, hogy megőrizzék a kisgyermek magával hozott, természetes
kíváncsiságát a világ dolgai iránt. Ezért minden tanórát úgy próbálnak összeállítani, hogy az sok
belső élménnyel gazdagítsa a gyermeket, a tananyag az érzéseken keresztül jusson el a gyermek
intellektusáig, amely megalapozza azt a felnőtt személyiséget, aki nem csak jól gondolkodik, hanem
kifinomult érzésvilággal is rendelkezik. Ez a fajta ismeretátadási szemlélet ahhoz is jelentős
mértékben hozzájárul, hogy belső motivációt ébresszen és tartson fenn a gyermek lelkében az iránt,
hogy meg akarja ismerni önmagát (az embert) és a világot, vagyis szívesen járjon iskolába, és
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szívesen tanuljon. A valódi tapasztalatszerzés azt jelenti, hogy a gyermekek az ismereteket valóban
életszagúan, cselekvő lényüket is áthatva sajátítják el. A harmadik osztályban pl. házat építenek, és
ennek során tanulják meg a hosszmértékeket és azok használatát, az építőanyagok alkalmazását. A
földművelés órák során learatják a saját maguk által elvetett gabonát, kicsépelik és megőrlik a
gabonaszemeket, és a lisztből készült kenyeret közösen elfogyasztják, mialatt rengeteg tapasztalatra
tesznek szert a természet- és társadalomismeret területén. Minden évfolyamnak megvan a központi
magja, ami köré csoportosulnak az ismeretek és tevékenységek. A tanterv minden tanuló számára
kötelező. A Waldorf-iskolákra nem jellemző a nemek szerinti csoportbontás. Az olyan tárgyak óráin
is, mint kézimunka, kertművelés vagy kézművesség a lányok és fiúk egyaránt részt vesznek.
Csoportbontás ugyan előfordul, de ez nem nemek vagy teljesítmény szerint történik, a legfontosabb
szempont mindig az, hogy a létszám és a képességek tekintetében is kiegyenlített legyen a csoport.
Kivételt képezhetnek az idegen nyelvek, amelyeknél a képesség vagy teljesítmény szerinti
differenciálás is lehetséges.
A tanterv felépítése kapcsán kell megemlíteni azt az alapelvet, hogy az alapképességek biztos
elsajátítására hosszan elnyújtott szakaszban kerül sor, azaz mindez az 1. 2. 3. (4.) osztályban
történik, így főleg a számtan és az írás-olvasás területén a lassúbb ütemű haladásra, a fokozatos
építkezésre van lehetőség.
A tantervben a kézműves, a művészeti és az intellektuális tárgyak aránya kiegyensúlyozott.
A mozgás, a ritmus jelentős szerepet tölt be az osztályok életében, az iskolai nevelés egészét
átszövi: megjelenik a főoktatás és a szakórák ritmikus részében, az euritmia és testnevelés órákon
is. A testnevelés órák törzsanyagát jellemzően az ún. Bothmer-gimnasztika adja, amely az egyes
életkoroknak megfelelő játékokkal, speciális gyakorlatokkal erősíti, támogatja a gyerekek
fejlődését. A játékokra jellemző, hogy nem egymás legyőzése a cél, hanem sokkal inkább a
közösségben való együttműködés, a saját erők, képességek kipróbálása.
Hangsúlyos az idegen nyelv oktatásai is, az első évtől kezdve két idegen nyelvet tanulnak a
gyermekek: angolt és németet. A nyelvtanulás kezdetben játékos formában, verseken, mondókákon,
énekeken keresztül történik, az írásbeliség kilenc éves kor után jelenik meg. Az idegen nyelvek
nyelvtanával majd a középtagozaton kezdenek foglalkozni a gyerekek. A nyelvórák során más
népek kultúrájával, lelkiségével is találkozhatnak. Cél, hogy örömmel és bátran használják a tanult
nyelvet.

● Az osztálytanító
Az emberismereten alapuló Waldorf-pedagógia, mint tanítási és nevelési folyamat is csak hosszabb
időn át tartó, szeretettel, bizalommal teljes kapcsolatban bontakozhat ki. A Waldorf-iskolák
gyakorlata ezért tartja fontosnak az osztálytanítóságot, amikor is ideális esetet feltételezve egy
osztálytanító egytől nyolcadik osztályig kíséri és tanítja a gyerekeket. Így lehet kellő időt adni az
egyéni képességek megismerésére, fejlesztésére és az osztályközösség alakítására is. A
kisiskolásnak szüksége van rá, hogy az első években tanítójában tekintélyt, példát lásson, ez segíti
elő később a saját “én erő” kibontakozását. Később, a 9-10. életév táján benne végbemenő
változások eltérítik a tekintély „automatikus” elfogadásától, a tekintélynek egyre inkább
„kiérdemeltnek” kell lennie.
Az osztálytanító pedagógiai feladata, hogy az osztályközösségből együttműködő szociális közeget
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formáljon, és megteremtse a tanítás-tanulás optimális feltételeit. Morális tekintélyét
elkötelezettségével, a gyermekkel való bánásmódjával, a gyerekek iránti valódi érdeklődéssel és a
szülőkkel való szoros, nyílt, bizalomteljes kapcsolatával tudja megalapozni. Az osztálytanító
kapcsolatot tart az osztályában tanító szaktanárokkal, kölcsönösen figyelemmel kísérik egymás
munkáját. Rendszeresen osztálykonferenciát szervez, amikor a szaktanárokkal közösen osztály- és
gyerekmegbeszélést folytatnak. Az osztálytanító folyamatos kapcsolatban van a szülőkkel, havi
rendszerességgel szülői esteket tart, elősegíti az osztály szülői közössége szellemi, pedagógiai
munkájának az elmélyülését, és bepillantást ad az osztályban történő folyamatokba. Ezt a célt
szolgálhatják a szülők számára szervezett nyílt napok, az évszakünnepek, a családi programok,
kirándulások is. Az osztálytanító a szülőknek (fogadóórák, családlátogatások keretében) egyénileg
is lehetőséget biztosít személyes beszélgetésekre. Az osztálytanítónak szakmai és
munkaszerződésben meghatározott kötelessége a tanári konferenciák pedagógiai kutatómunkájában
való részvétel.

● Epochák
A Waldorf-iskolákban a türelemnek, a kivárt időnek jelentős pedagógiai szerepe van. Ezt a türelmes
várakozást tudatosan, pedagógiai célzattal az epochális jellegű tanítás jelenti. Ilyenkor a tanulók
több héten keresztül ugyanazzal a tantárgyi területtel foglalkoznak a főoktatáson, azaz minden
reggel az első két órában. Majd az epocha (3-4 hetes időszak) elteltével egy újabb, másik tantárgyi
terület következik, időt hagyva ezzel a korábban tanultak feldolgozására. A tanítás-tanulás effajta
szervezése lehetővé teszi az adott témában való elmélyülést és az összefüggéseiben való szélesebb
látásmódot.
Az első három év epochálisan oktatott tantárgyai az írás, olvasás, számolás és az írást segítő
formarajz. Ugyanakkor megjelennek a természetismeret és a nyelvtan alapjai is. A 4-6. osztályban
már kívülről is képes a gyermek szemlélni az őt körülvevő világot. Az előző évek tantárgyain kívül
megjelenik a nyelvtan, történelem, földrajz, természettan (állattan, növénytan, ásványtan),
geometria, fizika, szülőföldismeret. A 7. és a 8. osztály tájékán a tudományos ismeretszerzés
alapelemei is megjelennek, de nem az elméleteken és a definíciókon van a hangsúly, hanem a
megismerés feletti örömön. Ezeknek az éveknek újonnan belépő, epochálisan tanított tantárgyai a
fizika és a kertművelés mellett a kémia, biológia, csillagászat.
● Szakórák
Az összefüggéseiben való látásmódot a főoktatáshoz szervesen kapcsolódó szakórák segítik,
melyek a főoktatás után következnek és heti rendszerességgel vannak jelen az órarendben. Olyan
tárgyakat tanítunk ezeken az órákon, melyek rendszeres gyakorlást igényelnek. A szakórák
legtöbbjét eleinte az osztálytanító tartja, később fokozatosan lépnek be a megfelelő szaktanárok. Az
alsóbb osztályokban ének-zene, idegen nyelvek, játékos torna, rajz, euritmia, kézimunka, festés,
valamint a szabad vallás tanítása zajlik ilyen módon. A középtagozaton ezek mellett megjelennek a
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gyakorlóórák (matematika, nyelvtan stb.) és a kézműves órák (fafaragás) is.
● Speciális tantárgyak
A Waldorf-iskolában a tanulók alkotói fantáziájának kibontakozását művészeti és kézműves tárgyak
széles skálája segíti. Első osztálytól fogva rendszeresen zenélnek, furulyáznak a gyerekek. Más
hangszerek tanulására, kamaraegyüttesek létrehozására is buzdítjuk őket.
A tantárgyak között megjelennek a speciális Waldorf-tantárgyak: az euritmia, a mozgás és
testnevelés és ezen belül a Bothmer-gimnasztika, a kertművelés, illetve az iskolák felekezetektől
független, szabad vallás órákat kínálhatnak.
Az euritmia olyan, csak a Waldorf-iskolákban létező speciális tantárgy, mely harmonikus, lélekkel
átélt, összerendezett mozgásra tanítja a gyermekeket.
Maga a szó szép, jó ritmust, harmonikus mozgást jelent. A gyerekek alapfokúképzésben nyolc, a
telső tagozattal is működő iskolákban pedig 12 éven keresztül, sőt már óvodában is, tanulják az
euritmiát. Az euritmia a látható beszéd, látható zene. Olyan mozgásforma, amelyben egyszerre él az
irodalom, a nyelvtan, a zene, a ritmusok, a hangok. A költészet, az irodalom és a zene segíti tehát a
gyermekek lelki, szellemi és testi fejlődését mozgás útján. A mozgás belülről hat kifelé, a lélek, a
szív indítja el azt. (Szemben a fizikai erőnlétre alapozó sportokkal). A belső erő, az akarat
fejlesztése sokkal is intenzívebb, és hosszantartó eredményt hoz.
Az euritmia nagyon szépen erősíti és fejleszti a társas kapcsolatokat, a szociális érzékenységet. A
gyermekeknek egyszerre kell önmagukra és egymásra figyelni a közös mozgások során.
Az eurimiának a művészi értéke mellett komoly pedagógiai jelentősége is van, hiszen a különböző
geometriai formák megtanulása és eljsajátitása a gondolkodási erőket, a koncentrációt fejleszti
nagy mértékben.
Az euritmia tananyag szorosan kapcsolódik a főoktatáshoz, ezért az euritmia tanár és az
osztálytanító szoros kapcsolatban állnak egymással.

Az euritmia mellett a mozgás nevelés másik speciális tantárgya a Bothmer-gimnasztika, a torna
különleges válfaja. Fritz von Bothmer gróf (18831941) dolgozta ki Rudolf Steiner megbízásából a
gimnasztika gyakorlatoknak egy olyan rendszerét, amelynek az a célja, hogy elmélyítse a
térélményt és fejlessze az akaraterőt.
A kertművelést önálló tantárgyként a 6.-7.-8. osztályban (a teljes Waldorf-iskolában 10. osztályig),
heti rendszerességben 2-2 órában tanítjuk. Egy-egy csoport 7-10 főből áll, így csoportosan és
egyénileg is közvetlen kapcsolatot alakíthatunk ki saját virágágyás, komposzthalom építésével. A
pontos szerszámkezelést kezdettől fogva gyakorolják. A "munka" olyan "játék", aminek szabályait
nagyon komolyan be kell tartani. A kertművelés során megtapasztalható, hogy nincsen tett hatás
nélkül, de mulasztás sincs következmények nélkül. Egy művészien tervezett, gondozott kert a benne
járó számára olyan térélmények forrása, amely a színek, formák és terek dinamikus
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alakváltozásaival hat. Segíti az arány- és egyensúlyérzék fejlődését, a tájékozódó képességet, és
erősíti a biztonságérzetet nyílt terepen is.
Az iskolakert fontos színtere az oktatásnak minden Waldorf-iskolában. Folyamatos kapcsolatot
jelent a természet változékony megnyilatkozásaival, és számos tantárgynak nyújt megfigyelési
színteret. (Pl. földrajz, csillagászat, ásványtan, fizika, stb.)
Az egymást követő: vetés, csírázás, növekedés, ápolás és aratás sora áttekinthető folyamat a
gyermekek számára. Naplóként vezetett füzetet használnak egész éven át.
Biokertészeti módszereket alkalmazunk.
A szabad vallás órák célja a vallásosság természetes igazságának újra felfedezése és ápolása. A
szabad vallás oktatása épít a gyermek magával hozott erényeire. Nem a vallási tartalmakra helyezi a
hangsúlyt, hanem az érzés és az akarat nevelésére. Olyan módon tálalja a vallási történeteket, hogy
azok a gyermekek korának megfeleljenek, szépérzéküket, igazságérzetüket kielégítsék és
továbbsegítsék igényeiket a jóra való törekvésben.
Segíti a gyermek belső erősödését a folyamatban, melynek során készül elfoglalni helyét a világban.
A gyerekek az órán elhangzó mesék, történetek miatt leginkább "meseórának" nevezik. Az
életkoruknak megfelelő, életszakaszuk ritmusához illeszkedő mesék, történetek képezik ugyanis a
vallásórák tartópilléreit. (pl elsőben a természeti mesék, másodikban az állatmesék, harmadikban az
Ótestamentum történetei, negyedikben a legendák stb…).
Iskolánk egyházi felekezeten kívüli intézmény.

● Osztályzás, értékelés
A Waldorf-iskolákban osztályozás, a hagyományos értelemben vett feleltetés nincs, mert mindez a
gyermek egyéni fejlődését, a benne rejlő képességek kibontását gátolja. Az osztályozás helyett az
életkorhoz szabott tapasztalatokban és élményekben gazdag tanítás, valamint a bizalom lesz a
tanulási motiváció alapja. Az osztálytanító a napi intenzív kapcsolat következtében jól ismeri a
gyermekeket, az epochánként változó tantárgyak tanítása közben egyre árnyaltabb és pontosabb kép
alakul ki benne róluk. A szülőkkel is szoros kapcsolatot épít ki, így megfelelően tudja tájékoztatni
őket. A havi rendszerességgel - de legalább hathetente - tartott szülői esteken a szülők tájékoztatást
kapnak az osztály általános fejlődéséről. Év végén a gyermekek szöveges bizonyítványt kapnak. Az
év végi bizonyítványnak az osztálytanító részéről a gyermek felé irányuló személyes része a
bizonyítványvers. Ezek a versek nagy gonddal megformált, pedagógiai tapintatot tükröző, lehetőség
szerint saját szerzemények. Ugyanakkor a szülők a gyermek általános fejlődéséről és minden
tantárgyról külön is szöveges értékelést kapnak. A jellemzésnek pontos leírásnak kell lennie.
Ezekkel összhangban a szaktárgyi értékeléseknél is fontos az iránymutató tárgyilagosság: az
elvégzett éves munka tartalmi összefoglalója után következik az egyéni munka értékelése. A
magatartás és szorgalom értékelése a bizonyítvány általános leírása elemeként jelenik meg.

A Waldorf-iskolában használt eszközök
20

A tanítás során használt eszközök igazodnak a gyermekek életkori sajátosságaihoz. Nagy
jelentőséget tulajdonítunk annak, hogy a tanárok művészi szinten tudják kezelni ezeket. Alsó
tagozatban hagyományos értelemben vett tankönyvek nincsenek, a gyerekek maguk készítik
„munkatankönyvüket" az osztálytanító vezetésével. Ezek nagy alakú, sima fehér lapokkal teli
füzetek, melyekben a tananyagot rögzítik írásban, rajzokkal illusztrálva. A felsőbb osztályok felé
haladva egyre nagyobb szerepet kapnak a tanárok által választott szemelvények és könyvek,
amelyek lehetnek tankönyvek, vagy más jellegű kiadványok. Az epochák hangulatát, tartalmát
megmutató táblarajzok nagyon fontosak az alsó nyolc osztályban, ezek elkészítéséhez különleges
minőségű színes táblakrétákat használnak az osztálytanítók. A gyermekek eleinte színes méhviasz
krétákkal rajzolnak, írnak, csak fokozatosan vezetjük be a finomabb mozgáskoordinációt igénylő
ceruzát, majd a töltőtollat. A formázható színes méhviasz és az agyag használata hamar megjelenik
a tanításban. A zenei képzés során az énekhangtól kiindulva először pentaton furulyát, majd
hagyományos szoprán C furulyát használunk, ezekhez később egyéb hangszerek (líra, cintányér,
triangulum, xilofon, dobok stb.) társulnak. A festés tanításához természetes növényi kivonatokat
tartalmazó akvarell festéket használunk. Az alsóbb osztályokban pedagógiai megfontolások alapján
eltekintünk az olyan eszközök használatától, amelyek működési elvét a gyermekek még nem
érthetik (cd-lejátszó, projektor, számítógép stb.).
A kísérleti természettudományos tárgyak (fizika, kémia) és a geometria megjelenésével nagy
szerepet játszanak a különböző jelenségek bemutatására alkalmas eszközök, melyek
megalapozhatják a jelenségek megértését.
Magnetofont, cd-lejátszót nyelvtanításkor (a felsőbb osztályokban) és zenetörténet órákon
használunk. Diavetítőt, projektort a művészettörténet, ill. a történelem órákon használunk.
A községi könyvtár használata mellett, minden osztály létrehozza a maga saját kis könyvtárát,
melyben a korosztályának megfelelő, klasszikus ifjúsági irodalom alkalmazásával nevelik és
ösztönzik tanítóik őket az olvasás szeretetére. A tantervben fontos szerepet játszó színdarabok
bemutatásához jelmez és hangszertárat alakítunk ki.

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
Rudolf Steiner alkotó éveiben tett előadássorozatának egyik feljegyzésében olvashatjuk korának
neveléséről szóló társadalmi kritikáját, mely szerint sajnálatos az a tény, hogy a gazdasági kényszer
hatására a fiatalok kénytelenek munkába állni, így nem tudják legnagyobb értékeiket – a szellemi és
lelki erőik gondozását, kibontását – megtapasztalni. E kritikai gondolat felvetése alapján a
személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok egyike a gyerek és ifjú ember fejlődésének általános
embertani ismerete, az egyes életszakaszok (a születéstől 7 éves korig, a 7–14 és 14–21 éves korig
tartó időszakok) fejlődési törvényszerűségeinek ismerete. A törvényszerűség állandóságot,
szabályosságot hordoz. Az iskolába lépő kisgyermek ennek az “állandó, szabályos és általános”
törvényszerűségeknek egyedi, sajátos módon való hordozója. Ezért a személyiségfejlesztéssel
kapcsolatos másik lényeges feladat a gyermek személyiségének minél mélyebb és sokoldalúbb
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megismerése. Felfedezni a benne rejlő értékeket, talentumokat, ezeket gondozni, megadni minden
lehetőséget kibontakoztatásukhoz. Az általános emberismeret és az egyén ismerete mellett a
személyiségfejlesztéshez meg kell teremteni azokat a feltételeket, amelyek szükségesek a ránk
bízott gyermekek egészséges fejlődéséhez, hiszen ennek hiányában a nyílni kívánkozó erők kapui
maradnak zárva. A feltételek megteremtésében biztosan kell ismerni a fejlődési szakaszokat
megszólító eszközöket, módszereket és a körülöttünk levő világnak, élő környezetünknek
üzeneteit, jelentkezzen az kihívás, akadály vagy adomány formájában. A feladatok folyamatos,
tudatos és művészi megragadása révén elvárható cél, hogy a felnövekvő gyerekek, az iskola tanulói
a következő személyiségjegyekben erősödjenek meg:
● önállóság
● alkalmazkodás
● kreativitás
● képesség az érzelmi harmóniára
● türelem,
● céltudatosság
● figyelem- és gondolkodás-összpontosítás
● kulturált magatartás felnőttekkel és társakkal szemben
● segítségnyújtás
● humanizmus
● tolerancia
● nyitottság
● konfliktusmegoldó képesség.
A személyiségfejlesztéssel kapcsolatosan fontos megemlíteni a gyerek környezetében tevékenyen
részt vevő, példát adó tanító-tanár személyiségjegyeinek egyikét. Eszerint a Waldorf-tanárnak
folytonos önismereti és önépítő munkát végezve képesnek kell lennie arra, hogy a nevelés
művészeként helytálljon az adott pillanatban, megismerőként tudjon viszonyulni osztályának
gyerekeihez, sokszor olyan ismeretekhez is jutva, iskolázott szemlélődésében, mely még szavakba
nem vagy alig fogalmazható. (Vekerdy Tamás: A Waldorf-iskola első három évének programjáról,
OKI Iskolafejlesztési Központ, Bp. 1990.)
Valamint ide kívánkozik az a korábban már leírt emberneveléssel, így a személyiségfejlesztéssel is
kapcsolatos alapgondolat, mely szerint az egyik leginspirálóbb fejlesztési “módszer” a tanár és a
tanuló közötti szeretetteljes, közvetlen emberi kapcsolat. A személyiségfejlesztésben
elengedhetetlen feltétel, mindig szem előtt tartandó feladat a szülőkkel való nyílt, őszinte, a
problémát közösen megoldani kívánó párbeszéd.
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Egészségnevelés és környezettudatosság
Az egészségnevelés és a környezet ápolásának tudatos tevékenysége nem olyan feladat, amit az
iskola egyedül el tud látni, itt jól tapasztalható a szülői minta fontossága, az otthoni szemlélet.
Természetesen ez utóbbi kialakításában sokat tud segíteni az iskola azzal, hogy olyan témákat
dolgoz fel a szülőkkel való közös munkában, ami az egyes családoknak segít kialakítani, átalakítani
szokásrendjüket. A tudatos döntések gyakorlása elengedhetetlen mindkét területen, a külvilág által
nyújtott sémák nem feltétlen helyesek. A választás lehetőségének megtanítása döntő jelentőségű,
legyen az az egészséges étkezés vagy a szelektív hulladékgyűjtés. Fontos, hogy ezek a döntések a
hétköznapokban rutinná váljanak, ne pedig kampányszerűen következzenek csak be, hogy aztán egy
újabb kampány máshová irányítsa akaratunkat.
Az egyéni egészségnevelés terén nagyon fontos, hogy nem pusztán az egészséggel kapcsolatos
ismereteket akarjuk közvetíteni, hanem az egészséget, mint dinamikus folyamatot ápolni
szándékozunk. Az egészség nem csak a testi, hanem a lelki-szellemi téren is központi jelentőségű,
így az ápolásnak sok formáját lehet gyakorolni. Az első osztálytól megjelenő sok mozgás, az
euritmia, mint sajátos mozgásművészet nem csupán élettanilag fejt ki jó hatást, hanem a
testmozgással kapcsolatos jó érzéseket összeköti a művészetek által adott lelki-szellemi jó érzéssel.
A művészeti órák nagy száma is segíti azt, hogy lelkileg át tudják dolgozni az őket ért
benyomásokat, ezzel is kialakítva egyfajta lelki higiénét.
A Waldorf-iskola módszertanáról elmondható, hogy a gyerek életkori sajátosságait igyekszik
maximálisan figyelembe venni, ami segíthet abban, hogy a tanulással kapcsolatos felesleges
mértékű stressz minimális szinten maradjon, miközben a megfelelő kihívásoktól nem kíméljük meg
a gyerekeket. A tanterv számos helyen tartalmaz olyan témákat, ami ráirányítja figyelmünket a
környezettel való szoros együttlétre, az azzal kapcsolatos felelősségre. Itt is, ahogy az egészséges
életmód terén is, a folyamatos, tevékeny ápolást igyekszünk szokássá tenni. A különböző
természettudományos epochák, melyek az ember és a környezet kapcsolatát tárgyalják, csak egy
részét adják az ezirányú nevelésnek. A kertművelés kapcsán olyan gyakorlati viszonyba kerülhetnek
a környezetükkel, ahol saját bőrükön tapasztalják, mit jelent az ember számára a környezet ápolása.
Az egyes környezeti problémákkal kapcsolatos témákat olyan életkorban tárgyaljuk mélységeiben,
amikor a diákok már képesek valamilyen aktív módon az adott folyamaton tevékenyen változtatni, a
veszélyek felsorolása gyakorlati tevékenység nélkül inkább a tehetetlenség érzését növelhetik, ami
épp céljainkkal ellentétesen befolyásolhatja a diákok hozzáállását. A tanterv követése során mód
van arra, hogy az emberi egészséget és a külvilág egészségét ne két külön témaként ismerjék meg a
gyerekek, hanem egy olyan egységként, melynek fenntartásában az emberi döntéseknek
kulcsszerepe van.

Egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok
Iskolánkban pedagógiánk holisztikus természetéből eredően minden területen, minden tantárgy
tanításában, minden programban különös figyelmet fordítunk az egészség fejlesztésére.
A főoktatás ritmikus részével, amelyben a diákok testi-lelki-szellemi összerendezettségét célzó
tevékenységet végzünk, a sok-sok kirándulással és a nyári táborokkal, a rendszeres sportnapok
megtartásával, a drog-prevencióval, azzal, hogy a diákok előtt álló tanárok nem dohányoznak, és a
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különböző életkorokban megjelenő tantárgyak szemléletformáló gesztusaiban, sok-sok módon
igyekszünk szolgálni az egészséges életmódra nevelést.
Az egészség megőrzése, az egészséges életmód elsajátítása születésünktől kezdődik. Az iskolába
első osztályba kerülő gyerekek már hoznak magukkal elemi ismereteket az óvodából és a családból.
Ezekre az ismeretekre, szokásokra építve kell őket tovább nevelnünk, szélesíteni igényeiket, és
kialakítani a felnőtt életükre kiható szokásokat. Ahhoz, hogy ezt elérhessük fontos, hogy a
pedagógus és a szülő együttműködő, gyerekközpontú, és ne pusztán végrehajtó legyen az
egészségnevelésben.
Az egészségnevelés célja
∙ A tanulók egészséges testi, lelki és szociális fejlődésének biztosítása.
∙ Korszerű ismeretek és azok gyakorlásához szükséges jártasságok és készségek kialakítása az
egészség védelme érdekében.
∙ Az életmód a viselkedés és az egészségi állapot közötti összefüggés felismertetése.
∙ Az önmagunkkal szembeni felelősségérzet kialakítása.
∙ A tudatformálás erősítése.
∙ Sportolás, aktív testmozgás jelentőségének felismertetése.
∙ Káros szenvedélyek elleni küzdelem.
∙ Alakítsunk ki tanulóink számára olyan szokásrendeket, melyek az egészség megőrzését szolgálják.
∙ Tanulóink legyenek tisztában azzal, hogy az egészséges életmód segítséget nyújt a betegségek
legyőzőséhez. Legyen igényük a rendszeres mozgás, sport, testedzés és legyenek tisztában vele,
hogy ez egészségmegőrzésünk alapja.
∙ Legyen igényük a tiszta esztétikus környezet kialakítására és megőrzésére.
∙ Védjék önmaguk és társaik testi épségét.
∙ Tudják, hogy az egészség nemcsak a test tökéletes működését jelenti, hanem a lelki egészséget is,
egyik a másik nélkül nem létezik.
∙ Ismerjék az emberi test felépítését és működését.
∙ Legyenek tisztában az egészségkárosító szokásokkal, azok rövid és hosszú távú hatásaival,
képesek legyenek nemet mondani azokra.
∙ Ismerjék a leggyakoribb környezeti ártalmakat, azok hatásait.
∙ Legyenek képesek önmaguk tulajdonságainak megismerésére, tudjanak társaikhoz alkalmazkodni,
közösségben élni.
∙ Tudják, hogy a stressz hatások az egészségre károsak, de lehet ezeket levezetni, a konfliktusokat
erőszak nélkül kezelni, a belső békét újra elérni.
∙ Tudják, hogy a szexuális élet az emberi lét fontos része, felelősséggel jár önmagunkkal és
partnerünkkel szemben.
∙ Ismerjék a leggyakoribb betegségeket, betegségmegelőző szűrővizsgálatokat.
∙ Tudják, hogy egészségügyi probléma esetén, hová fordulhatnak segítségért.
Az egészségnevelés feladatai
A mindennapos testmozgás feladatai a témában
(Felelős: osztálytanító, szaktanár)
● A testnevelési órák megtartásához egy tornaterem és az iskolaudvar áll
rendelkezésre. Testnevelési órákon gondot fordítunk a mozgás szervrendszeri
problémáinak megelőzésére tartásjavító gimnasztikai gyakorlatok végzésével.
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● Bővítjük udvari játékainkat, sportszereinket, biztosítjuk a délutáni szabadidős és
tanórán kívüli foglalkozások, és a tanórák közötti szünetek alatt a napi mozgás
lehetőségét. Az iskolaudvar alkalmas a szünetek alatti labdajátékokra, fogócskára.
Téli és nyári túrázások teszik még változatosabbá a mozgási lehetőségeket.
● Szokásrendek kialakítása és erősítése
Személyi higiénia szabályainak ismerete és alkalmazása
(Felelős: napközis nevelő, osztálytanító, védőnő, gyermekfogász, iskolaorvos)
∙ Étkezési egészségügyi szabályok ismerete
∙ Mosdók használatával kapcsolatos szabályok ismerete, és alkalmazása
∙ A test tisztántartásának fontossága és módjai
∙ Fogápolás korszerű eszköze és módjai, fogbetegségek megelőzésének lehetőségei
Táplálkozási szokások alakítása
∙ Az egészséges táplálkozás alkalmazása a mindennapokban. Megbeszélés a szülőkkel szülői
értekezleteken, hogy mi az egészséges tízórai és uzsonnacsomag tartalma
∙ Termékbemutatók, fogyasztással egybekötött rendezvények szervezése
∙ Az iskola közétkeztetés figyelembe veszi és tekintettel van a vegetáriánus tanulók igényeire
Elsősegély-nyújtási alapismeretek biztosítása
Az elsősegély nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók megismerjék az
elsősegély-nyújtás fogalmát és élettani összefüggéseit. Fontos, hogy felismerjék a vészhelyzeteket
és tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható következményeit. Ennek
megfelelően elsajátítsák a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat és tudják mikor és hogyan
kell mentőt hívni. A tanulók az életkoruknak megfelelő szinten foglalkoznak az
elsősegélynyújtással kapcsolatos legfontosabb alapismeretekkel.
Az iskola támogatja a
pedagógusok elsősegély-nyújtási továbbképzésekre való jelentkezését. Az elsősegély-nyújtási
alapismeretek elsajátítása tanítási órákon belül (osztályfőnöki órákon, biológia, kémia, fizika
korszakok alatt és a testnevelési órákon) illetve a délutáni csoportfoglalkozásokon belül történik
meg. A helyi tantervben szereplő tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó elsősegély-nyújtási
ismeretek:
Biológia - rovarcsípések - légúti akadály - artériás és ütőeres vérzés - komplex újraélesztés
Kémia - mérgezések - vegyszer okozta sérülések - savmarás - égési sérülések - forrázás szénmonoxid mérgezés
Fizika - égési sérülések - forrázás
Testnevelés - magasból esés - törés, zúzódás, ficam
Az egyes tantárgyakba integrált ismereteken túl az 5-8. évfolyamon az osztálytanító által
meghatározott módon, egy-egy óra keretében a tanulók külön is foglalkoznak elsősegély-nyújtási
ismeretekkel (teendők közlekedési baleset esetén, segítségnyújtás baleseteknél, a mentőszolgálat
felépítése és működése, a mentők hívásának helyes módja, az iskolai egészségügyi szolgálat, mint
iskolaorvos és védőnő segítségének igénybe vétele). Évente egy egészségvédelemmel, helyes
táplálkozással, elsősegély-nyújtással foglalkozó projektnapot rendezünk tanulóink számára. Minden
osztály az iskolai elsősegély-nyújtó láda mellett összeállítja saját egészségügyi, baleseti csomagját,
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amit nemcsak a mindennapok, de a kirándulások és egyéb rendezvények (pl. hulladékgyűjtés)
alkalmával is tud használni.
Az egészségnevelés feltételei
Tárgyi feltételek
∙ Ergonomikus bútorzattal ellátott /kényelmes gerincet helyesen támasztó székek/, tiszta tantermek
∙ Tornaterem
∙ Öltöző és mosdóhelyiségek a tanulólétszámnak megfelelően
∙ Udvar
∙ Előírásoknak megfelelő világítás a termekben
∙ Orvosi vizsgálathoz alkalmas szoba
Személyi feltételek
∙ Szakos tanárok
∙ Osztálytanító
∙ Iskolaorvos
∙ Védőnő
Alkalmazott módszerek tanítási órákon
∙ beszélgetés
∙ magyarázat
∙ meggyőzés
∙ szemléltetés
∙ szituációs játék
∙ szabadidőben játékos versenyek,
∙ művészeti munka

A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok
A Waldorf-iskolák vallási, faji, politikai és világnézeti szempontoktól függetlenül fogadnak be
gyermekeket. Az egyéni különbözőségek iránti tiszteletet, toleranciát az oktatás-nevelés során is
igyekeznek a gyermekben erősíteni. Azt a szemléletet közvetítik a gyermek felé, hogy valakinek
valamilyen gyengesége tulajdonképpen valamilyen erő vagy képesség hiánya, s ennek a hiánynak a
mértéke hatékonyan az illető felé történő türelmes és szeretetteljes odafordulással csökkenthető. Ez
a fajta szociális érzékenység teszi majd képessé az ifjút arra, hogy a későbbiekben bármilyen új,
munkahelyi és egyéb közösségbe be tudjon illeszkedni és ezeknek a közösségeknek – megőrizve a
saját és tiszteletben tartva mások individualitását – építő, formáló tagjává váljon. A gyermekek
egyéni nyomon követésével egyenrangúan fontos a közösségépítés. Elsőként is a meleg, biztonságot
adó, sokszínű osztályközösség kialakítása. Az osztálytanító a nyolc év során igyekszik bevezetni
tanítványait a szociális életbe. Az iskolaközösség létrejöttéhez járulnak hozzá az osztályok
előadásai, a kirándulások, túrák, táborozások, ünnepek, az adventi közös kezdések s az, hogy a
különböző korú osztályközösségek más és más hangsúllyal készülnek az ünnepekre, de az ünnep
csúcspontját az egész iskola közössége egyszerre éli meg. A Waldorf-iskolában együtt tanulnak a
legkülönbözőbb képességű gyermekek. A cél mindig az, hogy a gyermekek együtt tudjanak haladni,
sikereket érjenek el, önbizalmuk erősödjön. Persze észre kell vennünk a valamiben tehetséges vagy
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hátrányos helyzetű gyermekeket, a hátrányok leküzdéséhez külön segítséget, a tehetség fejlődéséhez
lehetőséget adva. Azonban az egészségtelen versenyszellem kialakulásától igyekszünk megóvni
közösségeinket. Egyrészt mert az egészséges szociális élethez tartozik, hogy az egyes gyermekek
más és más tehetséget hordoznak, s amiben egyikük ügyes, abban a másik segítségre szorul és
viszont.

A pedagógusok helyi intézményi feladatai
● Az osztálytanító munka tartalma, az osztálytanító feladatai
Az osztálytanító az első 8 évfolyamon kíséri figyelemmel és segíti a gyermekek fejlődését. Az
osztállyal végzett munka során szem előtt kell tartania azt, hogy egyensúlyban maradjanak az
egyes tevékenységek, illetve mérlegelnie kell azt, hogy az adott gyermeknek, osztályközösségnek
mely tevékenység erősítésére van szüksége. Mind a felnőttek, mind a gyermekek életében fontos
szerepe van a ritmusoknak. Minden tanórának, napnak, hétnek fontos, hogy meg legyen a ritmusa.
A tanórák és tanulási tartalmak átgondolásánál kiemelt szempont az, hogy mindenre megfelelő idő
jusson; nyugodt, követhető tempóban lehessen elsajátítani a tananyagot. Fontos az is, hogy a tanár
differenciálni tudjon, figyelembe véve az osztályban levő gyermekek képességeit (senki ne
unatkozzon, és senki ne maradjon le). Meghatározó kisiskolás korban a helyes szokások
kialakítása. Sok fegyelmezési probléma elkerülhető jó szokások kialakításával és megtartásával.
Fontos feladat a felmerülő problémák helyes kezelése, az agresszió gyökerének megszüntetése,
illetve a konfliktuskezelés. Az osztálytanító feladata a helyes tanulási ritmus kialakítása a
tananyag befogadása, az egyéni munka és a felszabadult játék lehetőségein belül. Évente egy
alkalommal az iskolaorvos vizsgálatai alapján az osztálytanító tájékozódni tud a gyermekek
egészségi állapotáról, ill. testi fejlődéséről. Ez alapján köteles a szükséges intézkedéseket megtenni
a gyermek további fejlődése érdekében. Fontos, hogy kialakítsa a testi higiéniát az osztálytermen
belül, s hogy törekedjen a közös étkezések meghitt környezetének megteremtésére. Nevelő-oktató
feladatai közé tartozik az is, hogy tanítványait tanító szándékkal ösztönözze tantermük tisztán
tartására és eszközeik higiéniájára. Szükséges időnként az osztályban felmérést végezni, kiszűrni a
tanulásban akadályozott gyermekeket, és adott esetben szakember segítségét kérni.
● A szaktanári munka tartalma, a szaktanár feladata
A szaktanárok akkor végzik igazán jól és hatékonyan a munkájukat, ha szorosan
együttműködnek az osztálytanítókkal. A tanárok egymás munkáját azzal segíthetik a leginkább, ha
a tapasztalataikat rendszeresen megosztják, ill. együtt tudják megbeszélni azt, hogy egy adott
osztálynak, gyermeknek miben kell fejlődnie, milyen módszerek alkalmazása szükséges ehhez
(gyermek- és osztálymegbeszélések). Fontos egymás óráinak látogatása, különösen abból a
szempontból, hogy egyes gyermekek hogyan és mennyire más módon viselkednek adott tanárokkal
szemben. A szaktanároknak az osztálytanító segítséget nyújthat abban, hogy egyes gyermekek
egészséges fejlődése érdekében milyen módszereket alkalmazzon az óráin.

A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai
tevékenység
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Mielőtt a tanuló/tanulókkal való munkában eljutunk addig, hogy nevelése kiemelt figyelmet
igényel, néhány alapgondolat leírása ide kívánkozik:
A különbözőség elfogadása
A Waldorf-pedagógia szellemiségéből adódóan a kezdetektől hangsúlyozza a különböző képességű
gyerekek felvételét és az ily módon összeállított osztályközösséget. A különbözőség elfogadása az
anyagi - ezáltal szociális - területen is megjelenik, azzal a tudatosan vállalt vezérelvvel, hogy anyagi
okok miatt gyerek/család nem utasítható el, zárható ki a Waldorf-pedagógiai nevelésből. A
különbözőségek elfogadása és ápolása a Waldorf-pedagógia nevelési attitűdjében rejlik, amely az
integrációs szemléletek közül az inkluzív formához áll a legközelebb. Az inkluzív forma
jellemzői:
Felismeri és tiszteletben tartja a tanulók közötti egyéni különbségeket, függetlenül
attól, hogy azok miből erednek, és az iskolai élet mely területén jelennek meg.
Az adott korosztály fejlődési sajátosságait tartja szem előtt, ehhez rendeli az aktuális
osztályfokon a tananyagot.
Szöveges értékelést alkalmaz, melyben a tanuló önmagához mért fejlődését is
megjeleníti.
A teljes személyiség fejlesztésére törekszik, nem pusztán a tudás megszerzésére
koncentrál, a nevelési tanítási folyamatban is támogatja a tanulói sokféleséget.
Fontosnak tartja, hogy minden gyermek a lehető legnagyobb aktivitással vegyen
részt a tanulási folyamatban.
A gyermek kiegyenlített, harmonikus fejlődésre, ilyen módon a problémák
megelőzésére fókuszál.
Fontosnak tartja a tanulást támogató környezet kialakítását. Elkötelezett abban, hogy
felismerje a tanulás és a részvétel akadályait és mérsékelje azokat.

A prevenció jelentősége
Pedagógiánk első lépésben a prevencióra helyezi a hangsúlyt: megelőzni a különböző fejlődési
problémák, ezen belül különösen a tanulási hátrányok, nehézségek, kialakulását és a viselkedési,
beilleszkedési nehézségek létrejöttét. Ennek elérésére különösen az alsó szakaszban nagy hangsúlyt
kap a széles alapokon nyugvó képesség-, készségfejlesztés, mely később is következetesen
megelőzi az egyes képességekhez kötött, adott tantárgyi tartalmak megjelenését. Szintén a
prevenció egyik fontos eszköze az, hogy az alapképességek elsajátítását az alsó szakaszban (1-4.
osztály) elnyújtva valósítja meg, ahol lehetőség van, főképpen a számtan és az írás-olvasás
tanulásban a lassabb ütemű haladásra.

A kiegyenlítő – harmonizáló hatás
Pedagógiánk ugyancsak nagy hangsúlyt fektet a kiegyenlítő-harmonizáló pedagógiai hatás
elérésére. E célok megvalósítása érdekében ugyanolyan arányban szerepelnek a
motoros-finommotoros fejlődést és a praktikus intelligenciát, a lelki-érzelmi fejlődést és az érzelmi
intelligenciát, valamint a kognitív képességeket, tehát a gondolkodást és a szellemi fejlődést segítő
tantárgyak.
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A tudatosan vállalt különbözőség megjelenése, mint következmény tehát elfogadott tény a
Waldorf-iskolai közösségben. A fentebb felsorolt alapgondolatok leírása azt mutatja meg, hogy az
osztályközösségen belül, a napi gyakorlatban a pedagógiai attitűd és módszer hogyan kezeli a
különbözőségből felmerülő igényeket vagy az ebből adódó problémákat. Az adott tevékenységi
területen fel- és megismert különbözőségek mértéke szerint kerül sor azokra a pedagógiai
tevékenységekre, amelyek szükségesek a kiemelt figyelmet igénylő tanulók esetében. A kiemelt
figyelem megjelenhet:
●
●
●

a tanulási nehézségeket érintő területeken
a szociális kompetenciákat érintő területeken
a kiemelten tehetséges tanuló tehetséggondozása területén

●

A tanulási nehézségekkel küzdők segítése

A gyerekek túlnyomó többségének továbbtanulási esélye, műveltségük várható szintje az általános
iskolából kilépve attól függ, hogy a gyermek milyen fejlettségi szinten kezdi meg tanulmányait az
első évfolyamon, és a továbbiakban milyen képességekkel, készségekkel, jártasságokkal
rendelkezik a tanuláshoz és egyéb ismeretszerzéshez. Ezt legoptimálisabban a kisiskolás korban
lehet kialakítani (képességfejlesztés).
A fejlesztés célja:
A személyiségfejlődés segítése, boldog, egészséges, ember nevelése.
Pozitív énkép, jó kommunikációs képesség
Idegrendszer fejlődésének biztosítása
Mozgásfejlődés
Érzelmi élet fejlődése
Beszéd fejlődése
Érzékszervek fejlődése
Prevenció, reedukáció
A részképesség zavarok megszüntetése.
Figyelem-, viselkedési-, tanulási zavarok csökkentése
Egészséges működéssel való ellensúlyozás (korrekció, kompenzálás)
Az osztállyal, társakkal való együtt haladás érdekében bővíteni kell a fejlesztést igénylő tanuló
ismereteit.
Iskolai szerepeknek, elvárásoknak való megfelelés
A fejlesztés fő területei:
Nagymozgások - kúszás, mászás, járás, futás, ugrások, dobás, szökellések, önazonosság,
testfogalom, testséma, testi egészség
Szenzomotoros integráció (érző-érzékelő idegi szabályozás összhangja) - egyensúly, ritmus, téri- és
idői tájékozódás, reakcióidő növelése, taktilis érzékelés, téri orientáció, oldaliság.
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Perceptuomotoros készség (érzékelő-észlelő mozgások), halláshoz és a látáshoz kapcsolódó
érzékelő-észlelő mozgásfejlesztések, hallási diszkrimináció, hang-szó-szöveg összefüggése,
szerialitás, vizuális diszkrimináció, szemmozgás koordináció, alak-háttér megkülönböztetése,
vizuális emlékezet, finommozgások vizuomotoros koordinációja, térbeli formaészlelés,
azonosságok és különbözőségek meglátása, vizuomotoros integráció
●

Beilleszkedési és magatartási zavarokkal küzdők segítése

Az iskolai nevelő-oktató munkában a tanulási zavar vagy a tanulási nehézség magatartászavarral és
a szociális hátránnyal gyakran együtt jelentkezik, egymással szoros kölcsönhatásban van. A
beilleszkedési zavarok okai:
Pszichés zavarok állnak a probléma hátterében (önértékelési zavar, gyenge fékrendszer,
konfliktuskezelési deficit, sérülékeny kudarctűrő képesség, tolerancia hiány, szabálytartás hiánya),
illetve különböző kompenzációs mechanizmusok, mint projekció, elfojtás, agresszivitás, stb.
Tanulási nehézségek váltják ki a problémát (percepció-dyslexia, dysgrafia, figyelemhiperaktivitás,
kommunikáció-autisztikus jelek, a szenzomotoros mozgás fejletlensége, csak szekunder jellegű
memória).
Rossz vagy hiányos szocializáció okozza a problémát (túlzott engedékenység, szeretet- és
figyelemhiány, túlzott elvárások stb.) A további célok csak az okok (részleges) elhárításával érhetők
el, ennek megfelelően a fenti csoportok mindegyike számára más-más feladatok adódnak. Fő célunk
minden gyermek számára lehetővé tenni az optimális intellektuális és érzelmi fejlődést, a testi–lelki
és szociális kibontakozást, hogy belső harmóniában, önmagával és környezetével egyensúlyban
éljen.

Célok és feladatok
Pszichés zavarok esetén:
Az adott diszfunkció csökkentése, esetleg megszüntetése, továbbá a korábbi fejlődési szakaszban
gyökerező hiányosságok és torzulások feltárása, rendezése, újratanulása. Érzelmi életük
egyensúlyban tartása, sikereik és kudarcaik egészséges feldolgozásának segítése. A kompenzáló
magatartásformák elhagyása.
Feladatok:
Az okok (diszfunkció) felkutatása különböző diagnosztikai módszerekkel (pszichológus).
A diszfunkció kezelése megfelelő terápiákkal:
személyiségfejlesztés
egyéni és csoportos tanácsadás
relaxáció
kommunikáció
szerepjátékok
szerepáttétel
szituációs játékok
Tanulási zavar esetén:
A tanulási nehézség csökkentése vagy megszüntetése (ez feltételezi az ezt kiváltó ok
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megszüntetését).
Feladatok:
Beszédfejlesztés logopédus segítségével, arány- és hangsúlyeltolódás alkalmazása, illetve a
környezet pontos észlelésén és tapasztalásán alapuló fejlesztés. A tanulási zavart kiváltó okok
felderítése és kiküszöbölése a fejlesztő pedagógus által. Képesség és készségszint felmérés.
Fejlesztő, felzárkóztató programok kidolgozása személyre szabottan, részleges kiemeléssel, arány
és hangsúlyeltolódással. A támasztott követelmények pontos, objektív meghatározása az egyén
lehetőségeihez mérten.
A teljesítményorientáltság csökkentése
Valamennyi apró, pozitív irányba történő változás megerősítése.
A negatív kompenzáló magatartás ignorálása, más kompenzálási lehetőségek feltárása.
A tanulási zavarokkal küzdő tanulók speciális szakemberekhez történő irányítása (szakértői
bizottságok, orvosi intézmények).
Rossz vagy hiányos szocializáció esetén: Mivel a problémák rendszerint a korai szocializáció
rendellenes tanulási folyamatából, illetve a családi diszfunkciókból, vagy a szűkebb környezetből
erednek, ezért a problémából adódó zavarokat csupán csökkenteni tudjuk, de megszüntetni nem.
Célunk tehát a kompenzálás és a kooperáló szülők segítése a nevelési kérdésekben.
Feladatok:
Fontos, az életkori sajátosságok ismeretében, az iskolás gyermektől elvárható viselkedésformák, és
a még nem követelhető kontroll szétválasztása.
Pontos meghatározása annak, amit elvárunk a gyermektől és ennek a gyermek számára jól érthető
(életkorának megfelelő) közlése.
Feladatunk a pozitív modellnyújtás, a pozitív megerősítés és a minősítés. A gyermekben rejlő
pozitív értékeknek kiaknázása.
Az anyanyelvi fejlettség alacsony szintjén (hibás ejtés, szegényes szókincs, a szövegemlékezet
fejletlensége) való változtatás.
Oldott, bensőséges, szeretetteljes légkör megteremtése, a közösség megtartó szerepének
hangsúlyozása
A tanulási nehézségekkel és beilleszkedési zavarokkal küzdő tanulók nem a sajátos nevelési igényű
gyerekek körébe tartoznak.
A 2016/17-es tanévben induló iskolánk sajátos nevelési igényű tanulók felvételét nem vállalja.
Amennyiben később - ennek időbeli meghatározását a tanári kollégium saját hatáskörében dönti el erre a vállalásra sor kerül, úgy az osztályokba integrálható és integrálandó sajátos nevelési igényű
tanulók ideális létszáma 10% körül van.

●

Kiemelten tehetséges tanuló tehetséggondozása

Kiemelten tehetséges gyermek, tanuló az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki
átlag feletti általános vagy speciális képességek birtokában magas fokú kreativitással rendelkezik,
és felkelthető benne a feladat iránti erős motiváció, elkötelezettség. Bármely társadalmi rétegben
született gyermekről megállapíthatjuk a vele született vagy tanult tehetséget. Az esélyegyenlőség
csak abban az esetben valósulhat meg, ha a kedvezőtlen helyzetben élő, jó adottságokkal rendelkező
gyermekek minél hamarabb hozzájuthatnak adottságaik, képességeik kifejlesztésének a
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lehetőségeihez. A speciálisan szervezett, céltudatos munkával, speciális gondozással és feltételekkel
a kiemelkedő képességek fejleszthetők. Ahányféle emberi adottság és képesség van, annyi
fejleszthető tehetséggé, s szinte ahány ember, annyi tehetséges ember is van. A tehetséggondozás az
iskolai oktatás egyik lényegi kérdése. Erre kötelez minket a világban elszórtan élő magyar
származású tudósok öröksége is. A Waldorf-iskolában a tanító és a gyermek intenzív, személyes
kapcsolata biztos alapot szolgáltat ehhez. A tanítás során az osztálytanító tiszta képet kap a tanulók
kiemelkedő képességeiről (pl. tudományos tehetség, vezetői tehetség, pszichomotoros tehetség,
művészi tehetség) és egyéni differenciálással, a többi szaktanár és a fejlesztő pedagógus
bevonásával kidolgozza a tehetséggondozás lépéseit, bevonva ebbe a szülőket és a környezetet is.
Célok és feladatok
Legfontosabb feladatunk idejében felfedezni a gyermekek speciális képességeit (óvodai
vélemények, tanárok megfigyelései, szülők, környezet véleménye stb.) és készségeiket ennek
megfelelően sokoldalúan fejleszteni, kibontakoztatni.
Célunk az esélyegyenlőség biztosítása valamennyi tehetséges gyermek számára társadalmi
hovatartozástól függetlenül. Meg kell próbálnunk kompenzálni a családi és anyagi háttér
hiányosságait. A tehetséggondozás csak a család támogatása mellett lehetséges, ezért fontosnak
tartjuk az érintett családok intenzív bevonását a tehetséggondozásba.
A tehetséggondozás feltételei:
megfelelő, támogató légkör megteremtése,
motiváció, a pedagógus ösztönző attitűdje,
bizalom (tanárok. szülők, osztálytársak)
megfelelő szervezeti strukturáltság.
A tehetséggondozás formái:
gyermekmegbeszélés a tanári konferencián,
egyéni képességekhez igazodó tanulás megszervezése,
a tanítási órán differenciált feladatok biztosítása,
egyes anyagrészekkel való elmélyültebb foglalkozás,
projekt készítés,
gyűjtő- és kutatómunkák,
kiemelt egyéni feladatok,
tanórán kívüli tehetséggondozó foglalkozások
érdeklődés alapján szerveződő szakkörök (színjátszó, kézműves,
természetismeret stb.)
a témában kiemelkedő személyek bevonása (mester-tanítvány kapcsolat),
pályázatokban való részvétel,
képzőművészeti kiállítások, bemutatók, vetélkedők,
versenyek az életkornak megfelelően,
szaktáborok, sporttáborok, vándortáborok, nyelvi táborok, erdei iskolák,
önköltséges tanfolyamok szervezése (lovaglás, hangszeres zenetanulás stb.).

zsonglőr,

néptánc,

Iskolánkban a tehetség gondozása nem egyoldalú fejlesztést jelent. A legfontosabb szempont
mindig a gyermek személyiségének harmóniáját, egyensúlyát, egészségét szolgálni. Az egyensúly
szolgálatához tartozik az a figyelemmel kísérés, hogy az egyén tehetsége általi kimagasló
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teljesítménye szociális impulzusokkal is bírjon szűk környezetében, osztályközösségében.
A Waldorf-iskolák gazdasági működtetése az állami normatíva igénybevétele mellett elsősorban
civil összefogással, szülői hozzájárulás vállalásával valósul meg, ezért kiemelten fontos, hogy az
iskola átgondolja és konkrétan meg tudja nevezni azokat a tehetséggondozási formákat, amelyeket
iskolai kereteken belül (pl. egyéni felajánlás egy szakkör megtartására), fenntartói hatáskörben (pl.
pályáztatás) tud vállalni. A nem vállalható formákat (elsősorban a speciális táborok igénye) a szülők
plusz díjazás ellenében vehetik igénybe.

A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai
gyakorlásának rendje
Mielőtt a döntési folyamatban való részvételi jogról esik szó, érdemes néhány pedagógiai célzatú
gondolatot megemlíteni az iskolai közösségi élet fejlesztésével kapcsolatosan, hiszen az intézményi
döntés elsősorban nem az egyént, hanem az egyes csoportokat, a közösség aktivitását érinti.
●

A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos kiemelt pedagógiai feladatok

Az iskolai élet egyes területeihez (pl. csoportmunkában végzett feladatok vagy projektek), tanórán
kívüli tevékenységekhez (pl. kirándulások, az iskola által szervezett táborok) kapcsolódó tanulói
közösségek kialakítása, valamint ezek életének tudatos nevelői fejlesztése.
A tanulói közösségek irányításánál a nevelőknek alkalmazkodniuk kell a gyermek életkorral változó
közösségi magatartásához. Azaz a gyermek heteronóm – a felnőttek elvárásainak megfelelni akaró
– személyiségének lassú átalakulásától az autónóm – önmagát értékelni és irányítani képes –
személyiséggé válásig.
A tanulói közösségek fejlesztése során ki kell alakítani a különböző közösségi csoportokban, hogy
nevelői segítséggel közösen tudjanak maguk elé célt kitűzni, a cél eléréséért összehangoltan
tevékenykedjenek és az elvégzett munkát értékelni tudják. A munkafolyamatok szakaszaiban
(előkészítés, kivitelezés, értékelés) szerzett egyre több és gazdagabb tapasztalat teszi lehetővé, hogy
a tanulók egy-egy folyamatnak mind a részletei, mind annak egészét képesek legyenek átlátni,
alapjául szolgálva ezzel a felelős, hatékony döntéseknek.
●

Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvétel

A tanulók érdekeiknek képviseletére Diákönkormányzatot (DÖK) hozhatnak létre. Az ezzel
kapcsolatos igényt a Tanári Kollégium felé írásban kell jelezniük. A Tanári Kollégium 15 napon
belül, a tanulók javaslatának figyelembevételével kijelöli azt a tanárt, aki a DÖK munkáját segíti.
Az ezt követő 30 napon belül a DÖK a kijelölt tanár segítségével elkészíti a DÖK SZMSZ-ét és az
iskola éves munkatervével összhangban elkészíti a saját munkatervét.
A tanulók neveléssel-oktatással összefüggő közös tevékenységük megszervezéséhez diákköröket
hozhatnak létre. Ennek megalakulását is írásban kell jelezniük a Tanári Kollégium felé. A Tanári
kollégium a diákkörrel egyeztetve mentortanárt jelölhet ki a munka megsegítésére.

A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei
kapcsolattartásának formái
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Az iskola szereplői közötti együttműködés és a kapcsolattartás szervezeti rendjét az SZMSZ
szabályozza. A szervezeti rend megalkotásában elengedhetetlen a Waldorf-iskolák létrejöttének
alap célzata, mely szerint azok mindig “alulról” jövő, civil kezdeményezések, tehát egy közösség
szándéka, vágya, akarata és aktív munkája hozza létre, tatja fenn. Ezért a kapcsolattartás legelső és
alap kapcsolattartási formája az iskolában résztvevők (tanár, tanuló, szülő) közötti őszinte, nyílt,
erőszakmentes és folyamatos kommunikáció.
A Pedagógiai Program az együttműködéssel kapcsolatos pedagógiai jellegű feladatokat tartalmazza.
A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő-oktató munka egyrészt a tanárok és a tanulók
közvetlen, személyes kapcsolata révén valósul meg, másrészt közvetett módon, a tanulói közösség
ráhatásán keresztül érvényesül, melyhez elengedhetetlen a szülői közösség aktív részvétele.
Intézményi feladatok:
●
az osztályközösségek, a képviseleti fórumok működésének, pedagógiai tartalmú
tevékenységének elősegítése és koordinálása;
●
a közösségfejlesztés tanórai és tanórán kívüli programjainak meghatározása és beépítése az
éves munkatervbe;
●
a tanulóval kapcsolatos probléma megoldására, a tanuló és szülei bevonásával segítő lépések
kidolgozása;
●
a kapcsolattartás kommunikációs csatornáinak kialakítása és azok hatékony működtetése; –
az iskola egyes csoportjain keresztül a nevelési-szakmai együttműködés lehetőségeinek
megteremtése;
●
a tanárok, a tanulók, valamint a szülők között a Waldorf-pedagógia vonatkozásában a
folyamatos és hatékony partneri viszony megteremtése;
●
a szülők bevonása az iskola különféle programjaiba.
●
helyi közösségekkel való kapcsolattartás, közös rendezvények lehetőségének figyelemmel
kísérése

A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai
A Waldorf-iskolák elvből elleneznek minden vizsgát, mert ezek a kiválogatás rendszere révén az
oktatási folyamatot, a gyermek fejlődését csak megzavarják. Ahogy a pedagógiai munka, a
nevelő-oktató folyamat a gyermek életkori sajátosságait veszi alapul, úgy a feladatok kijelölése és
azok számon kérésének módja (legyen az vizsga vagy másképpen megnevezett forma) is az életkori
jellemzőkhöz igazodik és a 8 év során (általás iskolai szakasz) fokozatosan épül fel.
Az alsó tagozaton közvetlen számonkérés nincsen. A tanítók folyamatosan figyelik a gyermek
fejlődését és segítik pótolni a hiányosságokat. Első osztályban a gyerekek személyiségének
formálódását a tanítás után elsődlegesen még mindig a szabadjáték szolgálja. Ezzel együtt apró
lépésekben megkezdődik az otthoni munka szükségességének, mint szokásnak a kialakítása.
A házi feladatok ebben az életkorban egyszerűek, de érdekesek. Alapvetően nem az ismeretanyag
sablonszerű begyakorlására irányulnak. Mennyiségük és minőségük természetesen az életkorhoz
igazodik. Az évek során az elvégzett feladatok feletti öröm már lehetővé teszi, hogy otthon is
képesek legyenek egyre inkább önállóan dolgozni. Mivel pedagógia megfontolásból az alsóbb
osztályokban nem használunk tankönyveket, így a gyermekeknek maguknak kell elkészíteni azokat
a füzeteket, amelyekből tanulnak. Ennek elkészítéséhez nem csak az órai figyelem szükséges,
hanem esztétikai érzék és odaadás is.
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Az ötödik osztálytól kezdődően a gyermekek egyre több és bonyolultabb, nagyobb önállóságot
igénylő házi feladatot kapnak. Ennek formája is igen változatos lehet, a füzetmunkától a kiselőadás
tartásán át valamilyen művészi vagy kézműves jellegű munka elvégzéséig.
Ebben az életkorban már megjelenhet a számonkérésnek egy közvetlenebb formája is, az ún.
tudáspróba. Ekkor a gyerekek írásbeli feladatlapok megírása által számot adnak egy-egy epocha
során szerzett tudásukról, melyet a tanár még most is szövegesen, illetve - felsőbb osztályokban (7.
és 8. osztályokban) - százalékosan értékel.
Ötödik osztálytól kezdődően gyakran kell a diákoknak önálló gyűjtőmunkát végezni és
beszámolókat tartani. Az önálló munkák sorozatában kiemelkedő jelentőségű a nyolcadik osztályos
éves munka, amely egyben művészeti alapvizsgát is jelent.
Iskolánkban a pedagógiából eredendően nincs osztályismétlés.

A művészeti alapvizsga és annak követelménye
Az előző fejezetben írtunk arról, hogy 1-8. évfolyamon fokozatosan épül fel a vizsgák tartalmai és
formai rendje, mindez az életkori sajátosságoknak, az abból eredő elvárásoknak megfelelően. A
középtagozaton megjelenő gyűjtő- és kutatómunka jelleg egyre jobban érvényesül, ebben az
építkező folyamatban kiemelkedő jelentőségű a 8. osztályban végzett éves munka, amely
művészeti alapvizsgának számít.
Ennek keretében a 8. osztályos tanuló egy általa választott témában (a választásban a munkát
támogató mentor-tanár segíthet) végez gyűjtőmunkát, amelyről írásbeli anyagot készít, majd az
iskola éves rendjében meghatározott időszakban az osztálytársaknak és a meghívott vendégeknek
kiselőadást tart. A választott témához kapcsolódóan egy művészeti alkotást is el kell készítenie a
tanulónak.
A 8. éves zárómunkának hangsúlyos minősége az összegzés, visszatekintés. Az éves munka
kidolgozása több hónapos munkát feltételez. Ebben a munkafolyamatban lehetőség van a témában
való elmélyülésre ugyanakkor a tervezést is meg lehet tapasztalni, tanulni.
Előre kidolgozott, kötelezően visszatérő témakörök nincsenek. Az osztálytanító, az osztályban
tanító szaktanárokkal együtt az évet megelőző Tanári Konferencián listát állít össze a javasolt
témakörökből. A témakörök megajánlásában az adott osztály, a tanulók és a több éves
együttműködésből fakadó ismeret adja az alapot. Nagy múltú Waldorf-iskolák tapasztalataiból is
lehet mintát venni és a tanulók egyéni felvetése is mérlegelés tárgyát képezi.
Mentorálásra az osztálytanító, az osztályban tanító szaktanárok, valamint az évek során
szakemberként az iskolához csatlakozott felnőtt vagy akár a választott témában jártas szülő is
felkérhető.

Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek
számonkérésének rendje
Az előző fejezetből kiderül, hogy közvetlen számonkérés alsó tagozaton (1-4. osztály) nincsen. Az
írásbeli és szóbeli beszámoltatások rendje 3. osztálytól kezdődően az osztálytanító által adott házi
faladatok formájában jelentkezik. A házi feladatok jellegéről szintén az előző fejezetben
olvashatunk. Ezek ellenőrzése nem az „elkészült” vagy „nem készült el” kategorizálást tartja szem
előtt, hanem azt, hogy egy egészséges, saját és önálló munkavégzésre igényes folyamatot segítsen
meg a gyermekben. Az el nem készült házi faladatok okát (ha szükséges, személyes) beszélgetés
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formájában fel kell tárni és a pótlását megoldani.
A gyakorlati jellegű beszámoltatások elsősorban a kézimunkával kapcsolatos tevékenységek
elvégzését foglalja magában. Fontos, hogy egy-egy kijelölt munkafolyamatot valamennyi gyerek
elvégezzen, a folyamatban az „elkészültem a munkámmal” élménye természetes legyen. Hiányzás
vagy képességbeli hiányosság esetén felmerülő elmaradást, illetve lemaradást az osztálytanító vagy
szaktanár segítségével pótolni kell.
A középtagozaton (5-8. osztály) megjelenő írásbeli, szóbeli és gyakorlati beszámolók jellegéről
szintén az előző fejezetben írtunk. Számonkérés rendjét illetően a házi feladatok ellenőrzése
folyamatos, osztálykereten belül történik az osztálytanító vagy szaktanár szóbeli értékelése által.
Gyűjtőmunka, illetve csoportosan végzett munka esetében szintén az osztályon belül megbeszélt
határidő megjelölése és betartása meghatározó.
A gyűjtőmunkák esetében a bemutatás formája változó, lehet kiselőadás az osztályban, lehet
kiállítás iskolai kereten belül vagy nyilvános programként megszervezett fellépés (pl. a 8.
osztályosok színdarabja ilyen).
A Waldorf-iskolákban a számonkérés rendjére, az értékelése vonatkozóan összességében
elmondható, hogy annak két szintje van: az egyik a tanár folyamatos megfigyeléseiből alakul, a
másik pedig a formális visszajelzésekből. A tanár által végzett folyamatos megfigyelések
kiterjednek a gyermek napi iskolai tevékenységére, munkájára, szociális kapcsolataira, órai
jelenlétére, otthoni feladatainak elvégzésére, a vele kapcsolatos szokatlan jelenségekre (atipikus
magatartás, otthoni vagy szociális krízisek, betegségek).
A megfigyelésekből származó jegyzeteket kiegészítik a szaktanárok a gyermek szakórákon nyújtott
teljesítményével. Az év során összegyűlt észrevételeket összegzik a gyermek évvégi
bizonyítványában.
A gyermekről készített feljegyzések emellett tartalmazhatják:
● a tanári konferenciákon készült gyermekmegfigyelések összefoglalásait,
● az iskolaorvos jelentéseit,
● a teljesítményt mérő dolgozatok, a gyermek képességeit mérő vizsgálatok
eredményeit,
● az előző iskolából hozott dokumentumokat,
● esetenként a fejlesztő- és gyógypedagógus külön foglalkozásairól szóló
visszajelzéseket, logopédus jelentéseit.
Bizonyítvány
A szülők éves bizonyítvány formájában írásos összefoglalást kapnak.
Ez a dokumentum a következőket tartalmazza:
● az osztálytanító jellemzését a gyermekről,
● a különböző tárgyakban tanúsított előmenetelének és képességeinek, szociális
viselkedésének, aktivitásának értékelését, reakcióinak és érzelmi-esztétikai
fejlődésének összegzését,
● a bizonyítványverset, amely egy olyan képet ad, mely segítséget nyújthat a gyermek
jövőbeni fejlődéséhez.

Félévi beszélgetések
Minden tanév január-február hónapjában a szülőkkel egy személyes beszélgetés formájában
közöljük - az addig összegyűjtött tapasztalataink alapján - a gyermekükkel kapcsolatos
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észrevételeinket. Ez történhet az iskolában, de családlátogatás formájában is. A félévi
beszélgetéseket megelőzi az osztályközösségről folyamatos visszajelzést adó havonta – de legalább
hathetente – megtartott szülői estek.

Az otthoni, napközis, tanulószobai felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli
feladatok meghatározásának elvei
Az írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása előtt érdemes néhány gondolatot írni azon közösségi
formák Waldorf-iskolában megjelenő sajátosságairól, ahol a gyerek a tanításon kívüli idejét tölti.
●

Otthoni felkészülés

Az iskola által, a délelőtti tanítási órákon adott írásbeli és szóbeli feladatok formájáról és
tartalmáról az előző két fejezetben visszatérően foglalkoztunk. A fentebb leírtak értelmében az első
két osztályban elsősorban a délutáni szabad játék biztosítása fontos szülői részről is, valamint a
másnapi iskolai munkához szükséges feltételek biztosítása, figyelemmel kísérése (pl. rendben
vannak-e a kréták, táskában vannak-e a megfelelő füzetek, időben lefeküdt-e a gyerek, stb…). Az
otthoni felkészülésről, a családnak ezzel kapcsolatos feladatairól és észrevételeikről kölcsönös
párbeszédben, a szülői estek alkalmával aktuálisan szó esik. A házi feladat megjelenésével (3.
osztálytól) fontos szempont még mindig a kellő szabadidő, azaz az otthon végzett házi feladat
időben és teljesítményben ne legyen megterhelő, viszont komolytalannak se tűnjön. A szülői ház
együttműködésére van szükség a házi feladatok helyes értelmezésében, hogy annak nem elsősorban
kötelezően letudott, az órai anyag ismétlését célzó szerepe van, hanem személyiségformáló ereje,
éppen ezért az ehhez biztosított otthoni felkészülés egyénileg változó, de mindenképpen rendszeres
legyen a szülői ház részéről.

● Napközi szerepe
A Waldorf-iskolákban délutánonként fenntartott napközi elsősorban a gyerekek szociális
kompetenciáit fejleszti. A fantázia erőket megmozgató és testi ügyességet kívánó szabad és a
pedagógus által vezetett (többnyire udvari) játék a napköziben töltött idő meghatározó eleme. Ezen
kívül a hét minden tanítási napját egy-egy rendszeresen visszatérő tevékenység jellemzi: bábozás,
diavetítés, formázás, népi gyermekjátékok, mesemondás, kézműves foglalkozások, fejlesztő
játékok; alkalmanként és indokolt esetekben lehetővé tesszük és segítjük a házi feladatok megírását
is.
● Tanulószobai felkészülés
A tanulószoba keretében a középtagozaton (5-8. osztály) tanulóknak biztosít az iskola felkészülési
lehetőséget az iskola által adott írásbeli, szóbeli és a gyakorlati feladatok elvégzésére. Fontos a
feladatok elvégzéséhez szükséges eszközök, feltételek biztosítása (pl. a szaktanterem adott esetben
rendelkezésre álljon) az iskola részéről. A Tanári Kollégium döntése, hogy mely feladatok
elvégzése igényel tanári felügyeletet vagy gyűjtő-kutató munka esetén mentor tanár kijelölését.
Ugyanakkor üdvözítendő, ha az önállóan elvégzett munkára ösztönözzük a középtagozaton tanulót.
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Az önálló munka elvégzése mellett pedagógiai célzatú lehet az aktuálisan felmerülő, a közösségi,
iskolai élettel kapcsolatos feladatok elvégzésére való ösztönzés (pl. udvarszépítés, takarítás nem
csak jeles napok keretében kötelező programként), azok lehetőségének felkínálása és nyomon
kísérése az iskola felnőtt tagjainak részéről.

A tanulók felvétele, átvétele és magasabb évfolyamra lépése
●

A felvételi főbb szempontjai, az osztályösszetétel pedagógiai elvei

A Waldorf-iskola nem kötelező felvételt biztosító iskola. Az osztályok kialakítását a leendő
osztálytanító és az iskolában tanító tanárok közösen végzik. Iskolánk célja a nálunk tanuló
gyermekek harmonikus, egészséges fejlődése, ennek következtében a jelentkező gyermekeknél nem
a jövőben várható teljesítmény a felvétel kritériuma, hanem elsősorban az iskolaérettség. Igyekezni
kell olyan osztályt kialakítani, amelyben a különböző temperamentumú, lelki alkatú gyermekek
között egyensúly van, ugyanakkor érdemes figyelembe venni a fiúk–lányok megfelelő arányát is.
A 2016/17-es tanévben induló iskolánk sajátos nevelési igényű tanulók felvételét nem vállalja.
Amennyiben később - ennek időbeli meghatározását a tanári kollégium saját hatáskörében dönti el erre a vállalásra sor kerül, úgy az osztályokba integrálható és integrálandó sajátos nevelési igényű
tanulók ideális létszáma 10% körül van. Így a gyerekek között kialakuló gazdag kapcsolati háló
lehetőséget teremt a tolerancia gyakorlására, a csoportos együttműködések változatos kialakulására,
a dinamikus átalakulásokra és a szélsőséges helyzetek csillapítására. Fontosak a szülők
iskolaválasztási szempontjai, mivel ezek döntő jelentőségűek az elkövetkező időszak pedagógiai
együttműködésének sikere szempontjából. A hagyományostól eltérő felépítésű iskolarendszer és
pedagógia megismerése segíti a szülőket abban, hogy felelősségteljes döntést tudjanak hozni az
iskolaválasztáskor, és a későbbiekben a tanárokkal együttműködve tudják kísérni gyermekük
fejlődését.
●

A felvételi előtt

Az iskola iránt érdeklődő szülők számára a tavaszi felvételi időszak előtt több hónappal előadás
sorozatot, nyílt napokat és kézműves foglalkozásokat szervez az iskola. Ezeket a tanári
kollégium tagjai, szülők, ill. a fenntartó képviselője tartja. Pedagógiánk alapelveinek, fő
irányvonalainak ismertetése mellett betekintést nyújtunk a pedagógia szellemi hátterébe, a
módszertanba, az iskola életének jellegzetességeibe. A tanterv mellett az előadók ismertetik azokat
a könyveket, kiadványokat is, melyek a Waldorf-pedagógiával részletesen foglalkoznak. Ezek
áttanulmányozása tovább segíthet a döntés meghozatala előtti mérlegelésben. Ezt követően a szülők
jelentkezési lapot töltenek ki, melyen a megadott kérdések alapján részletesen le kell írniuk
gyermekük eddigi fejlődését és indokolniuk kell az iskolánkba való jelentkezésüket. Az utolsó
beszélgetésen lehetőség szerint a Tanári Kollégium bemutatja a szülőknek a leendő osztálytanítót.
●

A felvételi

A Waldorf-iskola a családok világnézetétől, vallási és faji hovatartozásától függetlenül vesz fel
gyermekeket. Az iskolai felvételi során igyekszünk minél pontosabb képet kialakítani a gyermekről,
a szülők nevelési elgondolásairól, a családban kialakult szülő-gyermek kapcsolatról. Ez több
38

párhuzamos szálon fut. Részletesen áttanulmányozzuk a szülő által beadott jelentkezési lapot, ami
kialakítja a beszélgetés vázát.
Eközben a gyermekek játékos ismerkedésen vesznek részt. Kisebb csoportokban vizsgáljuk a
gyermekeket, így alkalmunk van a közösségben való viselkedésükről is benyomást szerezni. A
csoportos játék, mesébe ágyazott ügyességi gyakorlatok közben több tanár figyeli a gyermekek
hallását, ritmusérzékét, emlékező tehetségét. Az egyéni feladatok során többek között a
számfogalom kialakulását, a rajzkészséget, a finommozgások koordinációját figyeljük. Az
iskolaérettség felmérése nem pusztán az intellektuális képességek bizonyos szintjének meglétét
vizsgálja, hanem a szociális és testi fejlettséget is. Mivel az iskola a gyermek egész lényét
egyöntetűen és egyformán fejleszteni kívánja, ezért a felvétel nem teljesítmény szerinti válogatáson
alapul. Az ismerkedő találkozás után a tanárok összegzik tapasztalataikat és megpróbálják
összeállítani, megkomponálni az osztályt. A felvételre javasolt gyermekeket a Tanári Kollégium
egyetértésével vesszük fel az osztályba. A gyermekekkel, szülőkkel való találkozás után két héten
belül a Tanári Kollégium döntést hoz, és értesíti a szülőket a felvételről és a beiratkozásról vagy az
esetleges elutasításról. A beiratkozás során az adminisztratív teendők mellett alkalom nyílik egy
személyes beszélgetésre is a Tanári és Szülői Kollégium képviselőivel. Az osztálytanító a tanév
megkezdése előtt ismerkedő programot és szülői estet szervez osztályának.
●

Felvételi a magasabb osztályokba

Előfordulhat, hogy a tanév közben vagy az új tanév kezdetén jelentkeznek szülők felvételi
kérelemmel. Ilyen esetben az osztálytanító az osztályban tanító kollégáival együtt mérlegeli, hogy
az osztály tud-e újabb gyermeket befogadni. Amennyiben igen, a felvételi igényt közlik a tanári
konferenciával. A felvételi legalább két tanár jelenlétében zajlik, módját és a felvétel kritériumait a
gyermek életkora és az illető osztály összetétele határozza meg. A felvételről az osztálytanító hoz
döntést, aminek eredményéről értesíti a Tanári Kollégiumot és a szülőket. Ezzel párhuzamosan az
iskola gazdasági vezetője és a Szülői Kollégium képviselői is találkoznak a szülőkkel és
észrevételeiket megosztják az érintett osztálytanítóval, illetve a Tanári Kollégiummal.
●

Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai

A NAT által előírt követelmények egyes részeit korábban, illetve későbbi évfolyamon teljesítik a
Waldorf-iskolában tanuló gyerekek. A 3. 6. és a 8. osztály végén vannak olyan szakaszhatárok,
amikor a követelmények fedésbe kerülnek. Ezeket tekintjük átjárhatósági pontoknak más
iskolarendszerekkel. Amennyiben a szülő ettől eltérően úgy dönt, hogy gyermekét más
iskolarendszerben taníttatja tovább, a gyermek a szöveges értékelés alapján (szükség esetén)
osztályzatokat kap. Az osztályzat megítélésében alsóbb évfolyamokon a gyermek írásos és szóbeli
munkái mérvadóak, középtagozaton a százalékolt epochazáró dolgozatok. A szóbeli és írásbeli
munkák értékelése mellett a szaktanárok és az osztálytanító együttes véleménye is mérvadó az
osztályzásban.
Az iskolaváltás előtt a tanítók igyekeznek segítséget nyújtani vagy ajánlani az esetleges
felzárkóztatásra. Más iskolarendszerből érkező tanuló ismerkedő beszélgetésen vesz részt, ahol a
tanárok informálódnak tanulmányi szintjéről, készségeiről, affinitásáról. Követelmény, hogy a szülő
megismerkedjen a Waldorf-pedagógia jellemzőit, sajátosságait és azt elfogadja gyermeke további
nevelése szempontjából.

Az egyes művészeti ágak oktatásának cél- és feladatrendszere
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Ebben a fejezetben a művészeti ágak egyenkénti bemutatására kerül sor a célrendszer
meghatározásával. Az egyes művészeti ágak feladatrendszere a helyi tanterv keretén belül kerül
leírásra.
Iskolánkban az alábbi művészeti ágakkal ismerkednek meg a tanulók az alapfokú képzési
szakaszban (1-8. osztályig): képzőművészet (festés, rajz, grafika, formarajz), agyagozás,
kézimunka, kézművesség (fa és fémmunkák), euritmia, dráma, zene. Összességében elmondható,
hogy az egyes művészeti ágak tanításakor nem a „kis művésszekké” nevelés az iskola célja, hanem
az a pedagógiai elgondolás, hogy a sokszínű, komplex művészeti oktatásban döntő szerepe van a
művészeti ágakban való foglalatosság során megélt folyamatoknak az egyén és a közösség fejlődése
szempontjából. (Bővebben a Waldorf-pedagógia feladatai fejezetben / Művészettel nevelés pontban
olvashatunk).

Képzőművészet
● Festés
Az első nyolc osztályban a festés az osztálytanító birodalmába tartozik, munkáját 5. osztálytól
kezdődően szaktanár is segítheti. Megkülönböztetjük az epocha füzetekbe végzett festést és
rajzolást, valamint a szakórai időszakban zajló festést. Az előbbi végigkíséri az összes tantárgyat,
része a rendszeres órai munkának, segíti az órák feldolgozásának témáját. Utóbbiban a festészet,
mint önálló művészi tevékenység jelenik meg.
● Rajz, formarajz, grafika
A rajzórák sok mindenben különböznek a festésóráktól. A rajzórák elsősorban a folyamatra, a
képességre és a tevékenység ideje alatt születő érzésekre helyezik a hangsúlyt. Kezdetben a
gyermekektől nem azt várjuk, hogy valamilyen külső tárgyat rajzoljanak le, hanem egy
mozgásminőséget kell, hogy megtapasztaljanak. Ezt a fajta rajzolást - amely az 5. osztályban a
szabadkézi geometriához vezet - iskolánkban formarajznak hívják. Tehát kezdetben a formarajz
célja az, hogy felébressze a gyermekek formaérzékét. Ezért írás-előkészítő gyakorlatként is
használjuk az írástanításban. Amikor 5. osztályban elkezdődik a geometria, a formarajz beleolvad a
geometrikus ábrázolásba, a rajzolás és grafika önálló területként kezd megjelenni. Hatodik osztályra
a gyermekek elérnek az “okozatiság korába,” amely igazi pontosságot követel rajzaiktól. Ezzel egy
időben a művészi rajz újabb válfajával kezdenek ismerkedni, nevezetesen a szénnel való rajzolással.
Ez kezdetben több hasonlóságot mutat a festéssel, és tartalma főleg a fény és árnyék játékában
fellelhető kontrasztokból áll. Ez a fajta rajz elvezet majd a vetület és az árnyékok
tanulmányozásához.
Agyagozás
Az agyagozás a vizuális nevelés fontos része, célja, hogy a világ formaképző erőivel találkoztassa a
gyermeket. Nem a használati jelleg, a használati tárgyak készítése, hanem az életben kialakuló,
létező és elhaló formavilág megismerése az elsődleges. Az ásványok, növények, állatok és az
emberi formák világa az életkori sajátosságoknak megfelelő mértékben és jelleggel kerül előtérbe.
Az első három osztályban a gyerekek méhviaszból formáznak, ez a gyermekkezek melegétől
lágyuló anyag kitűnő bevezetést biztosít a formázás világába. Negyedik osztálytól kezdődően
megismerkednek az agyag használatával. Ezekben a kezdeti időkben elsajátítják a tenyérrel
formázás technikáit és megismerkednek az alapformák (gömb, piramis, kocka) kialakításával.
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Formázáskor a fejlődő gyermek természetében aktív formáló erőkkel dolgozunk. A formázás
folyamatában a forma- mozgás- és tapintóérzék válik különösen tevékennyé.A gyerekek
megtanulják használni a forma leírására alkalmas szókincset. A szóbeli kifejezőképesség fejlesztése
és gazdagítása szintén célja az agyagozásnak. Beszélgetéseket folytathatunk a gyerekekkel már a
formázás órák kezdeti szakaszában is az életkoruknak megfelelő terminológiát használva.
Különösen fontos, hogy tudatában legyenek a formák és környezetük kapcsolatának, valamint
annak hogy különféle formák hogyan felelnek meg egymásnak.
Kézimunka
A kézimunka órákon a gyerekek nem csak kézügyességre tesznek szert, hanem megtanulnak
különböző szerszámokkal dolgozni, az anyagokkal gazdaságosan bánni. A kézimunka tanítójának
arra is módja van, hogy a tanulókat fokozatosan tudatosságra ébressze a színek, formák és funkciók
összetartozásáról.
A szépségen, színeken, formákon keresztül a kézimunka segít a gyermekeknek a játéktól a munkáig
való gondolkodásig eljutni. Az ősi, egyetemes kézműves technikák (szövés, kötés, hurkolás, fonás,
csomózás …) már az első évfolyamon megjelennek a kézimunka órákon, melyekről a gyermekek
ismereteik egy-egy osztályfokon tovább bővülnek. A különböző népek kultúráiból merítünk,
miközben tudatosan keressük és mutatjuk meg a diákoknak az egyezéseket és különbözőségeket
saját néphagyományunk gyökereivel.
A kézimunka órák többre hivatottak, mint hogy kizárólag a kéz mozgékonyságát és ügyességét
elősegítő eszközökként gondoljunk rájuk. Míg a gyermekek életkoruknak megfelelő feladatokon
dolgoznak, a ritmikusan ismétlődő mozdulatok és gyakorlatok által a kezek, elősegítik mind az
akarat, mind a logikus gondolkodásra való képesség megerősödését. A feladatoknak mindig van
gyakorlati célja, és úgy kell alakítanunk a tevékenységeket, hogy azok felébreszthessék a
gyermekekben a mások munkája iránti szociális érzékenységet. A környezetért érzett egyéni
felelősség felé az első lépés az alapanyaganyag tisztelete, valamint az el- és felhasznált tárgyakkal
való bánásmód, melyeket - ha tehetjük - saját, természetes környezetünkből, a gyerekekkel együtt
gyűjtsük!
Minél több alkalmat kell biztosítanunk arra, hogy az órákon, az éppen adott anyagokkal, pl.: fával,
növényi rostokkal, fonállal, levelekkel, kéreggel, agyaggal, vízzel, textíliákkal, papírral stb.
dolgozhassanak. A sokféle alapanyaggal való ismerkedés során felébresztjük a tanulókban a
tiszteletet a kézzel végzett tevékenységek iránt, mely később egyes szakmák iránti érdeklődésüket
felkeltheti.

Kézművesség
Az 5. osztályban belép egy új tantárgy. Elsősorban használati tárgyak kéziszerszámokkal való
elkészítése a célja természetes anyagokból, művészi kivitelben és megformálásban. Ebben teret kap
a fafaragás, agyagplasztika, fémdomborítás. A tárgyak önálló tervezése is feladat már a funkció és
az anyag tulajdonságainak ismeretében.
A Waldorf-iskolában minden manuális tevékenység alkotás is egyben, az elkészített tárgyaknak a
mindennapi életben használhatónak és szépnek is kell lennie.
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Euritmia
A látható beszéd, a látható nyelv. Az euritmia egy különleges mozgásforma. Területei a művészeti-,
pedagógiai és gyógyeuritmia. A Waldorf-iskolák pedagógai tantervében a pedagógiai euritmia van
jelen, ami a művészeti euritmiával együtt alkot egységet. A gyógyeurtimiát a fejlesztésre szoruló
gyerekek esetében alkalmazzák.
Mivel az euritmia anyaga a főtantárgyakéval szorosan összefügg, ezért kezdetben, az első
években az osztálytanító jelenlétében zajlanak a foglalkozások, a főtantárgyak anyagát
megsegítve. Sok-sok játék, dalok, ritmusok, körjátékok , térbeli formák megismerése, a
mesei képek belső átélésével történik meg, sok-sok zenei kísérettel.

Dráma
Az egyes társadalmakban mindig az adott világképnek megfelelő színházi és színpadi formák
alakultak ki. A mai színház ismét feloldja a klasszikus formákat és kísérleteiben visszanyúlik az
alapokhoz. A pedagógiában a gyermekek életkorának és tudati fejlődésének megfelelő módon
kapcsolódunk a dráma és a színház változatos formáihoz, eszközeihez. A napi szokások, kis rítusok
gyakorlása (pl. bizonyítványvers, reggeli fohász stb.), az évszakünnepek, ahol egy-egy osztály
bemutatószerűen ízelítőt ad az adott időszakban tanultakból, az éves színdarab, a közösségi
ünnepek, például a Mihály-napi mérlegelés lehetőséget ad a kitágított értelemben vett színházi
formák gyakorlására mind az aktív részvétel mind a befogadás oldaláról. Az 1-8. évfolyamon a
dráma formái és eszközei a főoktatás részében, integráltan jelenik meg illetve az ünnepekre való
készülődésben is visszaköszönnek. Az egyes évfolyamok központi témájához éves színdarabok
kapcsolódnak az osztálytanító megrendezésében. A bemutatók időpontját az osztálytanító maga
választja meg. A felsorolt tevékenységeknek köszönhetően a művészi megmutatkozás szokássá
válik, így a felső tagozatban, amikor a dráma már önálló óraként jelenik meg, a tapasztalatokra
építve lehet megkezdeni az eszközök tudatosítását. Mindez a napi szertartások megélésétől a
megmutatkozás örömén át a 8. osztályt lezáró színdarab előadásáig ível.

Zene
A zeneoktatás célja messze túlmutat a zenélés tevékenységén, valamint a zene megismerésén és
megértésén. A személyiség formálásban kreatív, nyitott, egymásra figyelő, közösségi ember
nevelésében alapvető eszközünk lehet. Egyszerre fakad az ember legmélyebb belső világából (csak
azon keresztül válik hallhatóvá), egyben, mint külső szellemi erő felépíti, gazdagítja és
harmonizálja azt.
A zeneiség alapvető hármasságában (dallam, harmónia, ritmus) az ember lelki tevékenységeinek
hármassága is tükröződik (gondolkodás, érzés, akarat). A zene fejlődése a különböző korszakokon
át leképezi az emberi fejlődés tudatváltozásait és fellelhető az egyes ember fejlődési útjában is.
Körülbelül kilencéves koráig a gyermek, mint “érzékszerv” nyitott lényként él a világban. Még
kevéssé alakult ki a saját belső élete, eggyé válik az őt körülvevő világ folyamataival, kívülről
érkező impulzusok irányítják.
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Ebben az első időszakban a zene természetét igazítjuk a gyermek természetéhez. Kilencéves koruk
után a gyerekek egyfajta tudati és lelki változáson mennek át. A világ teljes egység-érzését
elválasztottság érzése váltja fel. Ugyanakkor csupán most kezdenek “kívülről rálátni” az eddig
megélt dolgok törvényszerűségeire. A zenei nevelésben áttevődik a hangsúly a belső zeneiség
kialakítására. Vezető szerepet kap a zenei minőségek közül a harmónia, azaz elkezdődik a
többszólamúság felépítése az éneklésben és a hangszeres játékban is. A szabadon áradó légzésszerű
ritmusba beleszól az egyenletes lüktetés (szívdobbanás) és mérhetővé válik, majd később a
nehézkedés, a súly is belehallatszik a zenébe és ez a ritmust ütemekre bontja. A közös hangszereket
(pl. pentaton furulya, gyermekhárfa, fa- és fém ütősök) gazdagítja - ha lehet minden gyermeknél az egyéni szólóhangszer, amelyet már a bontakozó individualitást is figyelembe véve segítünk a
gyerekeknek kiválasztani. Később ezek a sajátos egyéni utak újra találkozhatnak az
osztályzenekarban.
Az 1-4. osztály a lehető legsokrétűbb zenei élményszerzés időszaka. A zene elméleti oldala csak
annyiban jelenik meg, amennyiben ez a közös, illetve az egyéni zenélésből természetesen fakad, így
a kilencéves váltáshoz kötődik a merev kottakép újraélesztésének a képessége, amely a
többszólamúság megjelenésével és az egyéni hangszer tanulásával is összefügg. A kottaírás és
olvasás tanítása ekkor életkorilag helyes, lehetséges és fontos is. A Kodály módszerre épülő
zenepedagógiai gyakorlat sikerrel használható, ennek velejárója a magyar nemzeti hagyomány
ápolása, hatalmas dalkincsének kiaknázása.

III. Helyi tanterv

Bevezetés
„Az ideális tanterv magán viseli a fejlődő emberi természet különböző életkori szakaszokban változó képét, de mint
minden ideál szemben áll az élet teljes valóságával, és ahhoz kell igazodnia. Ehhez a valósághoz sok minden tartozik:
az osztály előtt álló tanár személyisége, maga az osztály, minden egyes tanuló saját teljes világával, hozzátartozik a
világtörténelmi idő és a földnek azon a helyén érvényes iskolai törvények és hatósági előírások, ahol a tantervet
megvalósítani kívánó iskola áll. Mindezek módosíthatják az ideális tantervet, változtatást és egyeztetést követelhetnek.
Azt a nevelési feladatot, amely elé a növekedő ember lénye állít minket, csak akkor tudjuk megoldani, ha a tanterv
önmagában alakítható és képszerű.”
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Caroline von Hydebrand (az első Waldorf tanterv összeállítója1925)

Az iskola valamennyi évfolyamát átfogó helyi tantervet használ.
A helyi tanterv kidolgozásánál „A magyar Waldorf-iskolák kerettanterve” az irányadó, amely a
2013.május 2-i Emberi Erőforrás Miniszteri határozatával került elfogadásra. A Magyar Waldorf
Szövetség által 2013 januárjában benyújtott "A magyar Waldorf-iskolák kerettanterve" az új NAT
szerint megújított változatát az emberi erőforrások minisztere 21140-2/2013/KOR.sz. határozatával
jóváhagyta.
Az induló Világfa Waldorf Iskola nevelési-oktatási tevékenységét a Waldorf-kerettanterv szerint
vállalja végezni, pedagógiai programját és egyéb iskolai dokumentumait a kerettantervben foglaltak
megtartásával alkotja meg. Mind a nevelési program, mind a helyi tanterv megalkotásában jelentős
segítséget nyújtottak a nagy múltú, már több évtizede működő Waldorf-iskolák programjai,
valamint a közelmúltban indított Waldorf-iskolák aktuális tapasztalatai.

A Waldorf-pedagógia feladatai, célkitűzései
A Waldorf-iskola pedagógiai programja mögött a szalutogenezis (az egészségességre törekvés, más
kontextusban a fenntartható emberi fejlődés) elve húzódik meg: Törekednünk kell arra, hogy olyan
körülményeket teremtsünk a gyermek fejlődése számára, mely adottságainak függvényében
lehetővé teszi a testi-lelki-szellemi értelemben egészséges emberre jellemző tulajdonságok,
képességek lehető legszélesebb skálájának lehető legoptimálisabb kibontakoztatását, a társadalomba
való beilleszkedés érdekében. Az emberré válás folyamatának egészét szem előtt tartva nem
korlátozza a nevelést-oktatást az időszakosan változó, múló trendként preferált tulajdonságok
egyoldalú erősítésére (pl. jó munkavállaló). Ennek értelmében a Waldorf-pedagógia figyelembe
véve a természetes érési folyamatokat minden életkorban a gyermekek teljes személyiségének,
vagyis testi-lelki-szellemi képességeinek dinamikus egyensúlyban lévő fejlesztésére törekszik,
inspirálja a gyermekek belső fejlődését és elősegíti a külvilággal való egészséges kapcsolat
kialakulását. Ez utóbbi eredményességét nem elsősorban a tanulmányi eredmény alakulásán méri le,
hanem képesség-, készségfejlesztő jellegű, modern pedagógiai értelemben kompetenciaalapú
nevelést-oktatást valósít meg, így a Waldorf-tanterv – a köznevelési törvény újonnan
megfogalmazott alapelveivel összhangban – egyforma jelentőséggel foglalkozik az egyes
évfolyamon
● a különböző életkorokhoz kapcsolódó nevelési célok leírásával,
● az adott életkorban szükséges képesség-készségfejlesztéssel,
● az adott életkorban elsajátításra kerülő tantárgyi tartalmakkal.
E hármas célrendszer évfolyamonkénti meghatározása szigorúan a fejlődéslélektan és az
antropozófiai antropológia alapján történik.

Kettős célja:
● Az elsődleges prevenció megvalósítása: Megelőzni a különböző fejlődési problémák,
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ezen belül különösen a tanulási hátrányok, nehézségek, kialakulását és a viselkedési,
beilleszkedési nehézségek létrejöttét. Ennek elérésére különösen az alsó szakaszban
nagy hangsúlyt kap a széles alapokon nyugvó képesség-, készségfejlesztés, mely később
is következetesen megelőzi az egyes képességekhez kötött, adott tantárgyi tartalmak
megjelenését.
● Kiegyenlítő-harmonizáló pedagógiai hatás elérése: a személyiségen belüli
(intraperszonális), különösen a képesség-, készségfejlődés terén meglévő fejlődési
egyenetlenségek, diszharmóniák pedagógiai módszerekkel történő kiegyenlítése,
harmonizálása. Ez a kiegyenlítés (harmonizálás) nem korlátozódik a tantárgyi tartalmak
elsajátításához szükséges, főképpen kognitív képesség-, készségstruktúra fejlesztésére,
hanem az érzelmi-indulati, az akarati-cselekvéses és a szociális életben szükséges
képesség-, készségstruktúra harmonizálását is szem előtt tartja.

A célok megvalósításának Waldorf-tanterv nyújtotta lehetőségei
A tantervi órakeretben kb. 1/3-1/3-1/3 arányban szerepelnek a motoros-finommotoros fejlődést és a
praktikus intelligenciát, a lelki- érzelmi fejlődést és az érzelmi intelligenciát, valamint a kognitív
képességeket, tehát a gondolkodást és a szellemi fejlődést segítő tantárgyak. A személyiségen belüli
harmónia megteremtésének igénye egész Waldorf-pedagógiai rendszert áthatja, ezért nem csak az
egyes óratípusokban testesül meg, hanem minden pedagógiai tevékenységünk ennek a
hármasságnak a mentén valósul meg.
● A motoros-fiommotoros fejlődést segítő tantárgyak egyben támogatják a szenzomotoros
fejlődést, a szenzomotoros integrációt is. Ilyenek pl. a játékóra, Bothmer-gimnasztika,
euritmia, formarajz és szabadkézi geometria, kézimunka óra, kézművesség (faművesség,
rézművesség, asztalosság, kovácsolás, szövés, kosárfonás) valamint a főoktatáson belüli
ritmikus rész és a különböző projektmunkák, mint: házépítés, földművelés, mesterségek;
● A lelki-érzelmi fejlődést segítő tantárgyak egyben támogatják a külvilág szemlélésének
belső képzetté válását és ezek érzelmi-gondolati feldolgozását. Ilyenek pl. euritmia, festés,
rajz, ének-zene, agyagozás.
● A gondolkodás fejlesztése a közismereti tárgyak keretein belül valósul meg. A következő
hármasságot mutatja: a jelenség megfigyelése, előidézése (praktikus gondolkodás szintje); a
jelenség leírása (képzetek, képi gondolkodás szintje), a jelenségből levonható
szabályszerűségek, törvények felismerése (szimbolikus reprezentációk, elvont gondolkodás
szintje). A folyamatban a gyermeknek megtanulják, hogy milyen lépcsőkön keresztül lehet
eljutni az önálló gondolatokhoz, hogyan tudják praktikus tapasztalataikat gondolatokra
váltani, összefüggésekben látni, valamint az elvont gondolatokat a valóság jelenségeihez
kapcsolni, tettekre váltani.
Az epochális rendszerben a főoktatás felépítése is ezt a hármasságot tükrözi (ritmikus rész - főrész mese, történet), valamint a szaktanároknak is figyelembe kell venniük az óratervezéskor ezt a
harmonizáló pedagógiai elvet. Az egyes szaktárgyakban többször a vertikális tantervi felépítésben is
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megjelenik ez a hármasság: pl. az idegen nyelveket az első három osztályban csak szóbeliséggel,
mozgás-ritmus-beszéd összekapcsolásával tanítjuk, később a szókincs, mondatalkotás, történetek és
végül a nyelvtani törvényszerűségek következnek.
Az epochális tanítási mód támogatja a készség-, képességfejlődés idői ritmusát, figyelembe veszi,
ennek ún. látencia szakaszát, ezáltal elősegíti a képesség lehető legteljesebb kibontakozását.
Egy-egy képesség fejlesztése 3-4 hetes intenzív szakaszok során a főoktatásban történik, majd egy
kevésbé intenzív fenntartó-gyakorló fázis következik, melyhez a gyakorló órák adják a lehetőséget.
Ez idő alatt az idegrendszerben megszilárdul az adott készségképesség (procedurális tudás) mentális
reprezentációja, csak ezután válik lehetségessé, hogy a már a szó legszorosabb értelmében vett
készségekben megnyilvánuló képességet az egyre bővülő és magasabb szinten megjelenő tananyag
elsajátításához használni lehessen.

A pedagógiai program megvalósításának személyi feltételei
A Waldorf-pedagógia, mint az egyéni szükségletekre és képességekre, de a szociális beágyazódásra
egyaránt érzékeny nevelési rendszer a fent vázolt pedagógiai célokat az alábbi személyi feltételek
teljesülése által érheti el.
● A Waldorf-pedagógia alapelveit csak olyan osztálytanító és szaktanár képes alkalmazni, aki
a Waldorf-pedagógiában képzett, igénye van a folyamatos belső fejlődésre és
továbbképzésre (lifelong learning).
● A Waldorf-pedagógus attitűdje befogadó, elfogadó. Tisztában van azzal, hogy még a tipikus
fejlődési utat bejáró, egyazon korcsoporthoz tartozó gyermekek között is lehetnek
képesség-, készségbeli eltérések, melyeket a nevelés-oktatás során figyelembe kell venni.
● A pedagógus ismerje, és képes legyen alkalmazni a gyermekek egyéni megfigyelését
Waldorf-pedagógiai szempontok szerinti gyermekleírásban. Tudja használni az egyéni
bánásmód kialakítását segítő olyan mentális-meditatív Waldorf-pedagógiai eszközöket, mint
a gyermekek lényének esténkénti felidézése, és a heti rendszerességgel megtartott tanári
konferencia gyermekmegbeszélései. Képes legyen az egyéni szöveges értékelésre, az egyéni
képességek aktuális leírására.
● Az osztálytanító és a szaktanár képes legyen az osztályon belül, az egyes tipikus fejlődésű
gyerekek közötti képesség-, készségkülönbségek tanórán, az osztálymunkában való
kezelésére, valamint – külön felkészüléssel – az egyes gyermekek képességprofiljában
megmutatkozó diszharmóniákra, képességkészségfejlődési elmaradásokra rálásson és
segítséggel az osztályon belüli pedagógiai munkában a létszám függvényében a lehető
legnagyobb mértékben tekintetbe tudja venni azokat.
● Az osztálytanítók és a szaktanárok megsegítése érdekében szükség van olyan, a
Waldorf-pedagógiai rendszerével kompatibilis pedagógiai fejlesztő-segítő eljárások
használatára, mint pl. az Extra Lesson, a higiéniai- és szociáleuritmia, vagy a
művészeti-pedagógiai terápia. Ezek a szakemberek segítséget nyújtanak az osztályt tanító
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pedagógusoknak a fejlődési, érési problémák felismerésében és az osztálymunkában való
figyelembevételében.
● A pedagógusokkal szemben sajátos elvárások jelennek meg az órára való

felkészülésben, egyrészt az epochális oktatásszervezés, másrészt
rendszerességgel tartott tanári konferencia-üléseken való részvétel miatt.

a

heti

Pedagógusképzés és továbbképzés
A Waldorf-pedagógia emberismereti alapjainak és metodikai-didaktikai sajátosságainak elsajátítása,
a különböző életkoroknak és a tanított tárgyaknak megfelelő eszközök és oktatásszervezési formák
megismerése külön neveléstudományi és művészeti pedagógusképzést igényel, amelyet egyfelől a
Magyar Waldorf Szövetség által fenntartott országos szakmai szolgáltató intézet, a Waldorf Ház
Pedagógiai Intézet keretében szervezett akkreditált szakmai továbbképzések, másfelől egyéb,
önállóan működő pedagógus-továbbképzések biztosítanak (pl. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai
Főiskola, posztgraduális továbbképzés, solymári Török Sándor Waldorf-pedagógiai Alapítvány által
szervezett tanárképzés).
A képzés legfontosabb elemei: az antropológiai tanulmányok, a Waldorf pedagógia módszertana, a
művészi-alkotó tevékenység és a szociális kompetencia. A Waldorf-pedagógusképzés a felsorolt
területeken a következő célokat fogalmazza meg:
● A pszichológiai-pedagógiai embertannak a gyermek szemlélő megértéséhez kell
vezetnie. A módszertani oktatás célja a tananyag embertani elmélyítése, és annak
megértése, hogy az oktatás szándékai miként érvényesülnek.
● A művészi gyakorlatnak – festés, agyagozás, zene, dráma, euritmia, beszédképzés –
kell az utat előkészíteniük ahhoz az átalakulási és érzékennyé tevő folyamathoz,
amely mind a művészi alkotást, mind a pszichológiai megismerést támogatja.
● A szociális együttműködés gyakorlása segíti az emberek és a világ iránti érdeklődés
kialakítását és fenntartását. A Waldorf-pedagógus munkájához elengedhetetlenül
hozzátartozik a folyamatos továbbképzés és önképzés. A képzés és önképzés során
kialakíthatók a tanári hivatáshoz szükséges legfontosabb erények: motiváció,
önreflexió, érdeklődés, lelkesedés, kezdeményezőkészség és szaktudás

Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és
taneszközök kiválasztásának elvei
A Waldorf-iskolában a tanítás záloga és a tudás forrása nem a tankönyv, hanem a tanár. Ő választja
ki azt a tananyagot és tanulási formát, amely a gyerekek adott csoportjának leginkább megfelel. A
Waldorf-iskolában elsősorban a tanulók által vezetett vagy összeállított epocha-füzetek veszik át a
tankönyvek szerepét.
Iskolánk pedagógiai elveiből eredően az alsó négy osztályban semmilyen tantárgy tanításához nem
használ tankönyveket. Egyetlen kivételt képez az első osztály végén, illetve második osztályban
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használatos olvasókönyv, amelyet Waldorf-iskolában tanító osztálytanítók állítottak össze,
képanyagát pedig szintén tanárok vagy nagyobb diákok művészeti alkotásai képezik. Minden induló
évfolyamon az osztálytanító saját hatáskörében döntheti el, hogy előre összeállított kész tankönyvet
alkalmaz- e osztályában vagy saját kezűleg, saját ötletből valósítja meg azt osztálya számára.
E két évfolyamon megjelölt olvasókönyv kivételével tudatos cél iskolánkban, hogy a diákok maguk
készítsék el saját „tankönyveiket” az osztálytanító, majd az epochaadó szaktanárok vezetésével.
Ennek fizikai formája alsóbb évfolyamokon a nagyalakú, sima, viszonylag vastag lapú „epocha
füzet”, felsőbb évfolyamokon esetleg valamilyen módszerrel később „bekötött” különálló lapok. A
módszernek több előnye van, ezek közül néhány:
Nincs előre megadott, kőbe véset „tudásanyag”; a könyv tartalmát a tanár maga alkotja meg a
gyerekek életkora, igényei, a saját kutatásai, felkészülése, illetve az osztállyal való közös munkája
alapján. Belátható, hogy ez minden esetben élőbb szöveg lesz, mint a hagyományos tankönyveké.
Jó minőségű papíron, jó minőségű rajzeszközökkel, a gyerekek jó minőségű rajzokat, ábrákat
készítenek. Ez elmélyíti bennük az adott témát és fejleszti művészi kifejező készségüket.
A tankönyv térítésmentes igénybevétele biztosításának kötelezettségét iskolánk a következőképpen
kívánja megoldani:
● Az első két évfolyamon, amennyiben az osztálytanító kiadóhoz kötött, előre összeállított
olvasókönyvet szeretne használni állami támogatást kér a létszámnak megfelelő
példányszámra és azt az osztályteremben biztosítja a tanulók számára, illetve magasabb
évfolyamra lépéskor az iskola könyvtárában helyezi el, tartós tankönyvnek minősítve azt. A
középtagozaton megjelenő szótárak, feladat- és szöveggyűjtemények esetében hasonló az
eljárás.
● Az egyes évfolyamokon (elsősorban középtagozattól) fellépő tankönyvek kiválasztásáról,
beszerzési helyéről az iskola Tanári Kollégiuma dönt és azok felhasználása szerint (órai célt
szolgál/ kötelező olvasmány/ ajánlott olvasmány) nevezi meg tartós tankönyvnek, amelyet
állami támogatással vagy alapítványi finanszírozással szerez be és szigorúan az iskola
könyvtárában tart fenn.
● A kötelezően és ajánlottan meghatározott könyvek esetében a település helyi könyvtárának
használatára ösztönzi a diákokat.
● A füzeteket és egyéb szükséges iskolai tanszereket az iskola szerzi be, melyhez anyagi
forrást a szülőnek kell biztosítani az ún. „évkezdési támogatás” befizetésével.

A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban
történő ellenőrzési és értékelési módja
A tanuló tanulmányi munkájának ellenőrzésével kapcsolatosan a Nevelési program/ A
tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint Az iskola írásbeli,
szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeret számonkérésének rendje című fejezetekben
tettünk említést. A fejezetekből kiderül, hogy az ellenőrzés vagy a számonkérés alapvető célja a
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gyermek fejlődésének elősegítése. Alsó tagozaton, annak is az első két évében a tanítás utáni szabad
játék az, amely leginkább szolgálja a tanuló másnapi, sőt iskolai éves munkáját. A szabad játék
hiánya a mindennapok tanításában, a gyerek viselkedésében folyamatosan leolvasható, értékelhető a
tanító részéről, amelyről a szülőnek szóbeli, a tapasztalás utáni azonnali visszajelzést kell adni
személyes beszélgetés formájában. Ez a gyerekről egy adott időszakhoz kötött szummatív jellegű
értékelés. Ugyanilyen jellegű szummatív, szóbeli értékelésről van szó a – havonta, de legalább
hathetente megtartott - szülői esteken. Itt az osztálynak egy adott időszaki munkája a téma és annak
további fejlesztő hatása mind az osztály egészére és a gyerekekre egyénileg is. A rendszeres
osztálymunka értékeléseket félévkor a tanuló egyéni munkájának, haladásának értékelése egészíti
ki. Ez az értékelés szintén szummatív jellegű, a szülőkkel folytatott egyéni beszélgetés kapcsán
hangzik el. Ekkor felmerülhetnek olyan észrevételek - a tanár folyamatos megfigyeléseiből
kiindulva - a tanuló haladásával kapcsolatosan, amelyek szaktanár vagy szakember segítségét
igénylik, esetleg egy intenzívebb osztálytanítói figyelmet (differenciálást) az osztály munkában.
Szülői beleegyezéssel felállítható a szakember diagnosztikus jellegű értékelése és ennek alapján a
további fejlesztő hatású lépések meghatározása, valamint az ezzel összefüggő következő értékelési
időszak megállapítása.
Harmadik osztálytól fellépő házi feladatok és később középtagozaton a kutató- és gyűjtőmunkák
kapcsán az értékelés mindig fejlesztő hatású kell, hogy legyen. Az év során ezek értékelése szóban
jelenik meg, azonnali visszacsatolásként egy-egy elvégzett feladatra a tanár részéről. A feladatok
elvégzésével kapcsolatos szummatív jellegű értékelés, írásban történik meg az évvégi bizonyítvány
szöveges értékelésében. Az ötödik osztálytól fellépő epocha záró munkák szöveges értékelése
szummatív jellegű az eredményt tekintve, de itt is fontos a fejlesztő (a későbbi munkákra ösztönző,
célzott javaslatokat megfogalmazó) hatású értékelés.
Hetedik osztálytól belépő százalékosan értékelt órai írásbeli munkák szummatív jellegűek, fontos,
hogy a lehető legobjektívebb értékelést nyújtsa a tanulónak és ez alapján meg lehessen fogalmazni a
siker/sikertelenség okát. Fejlesztő hatású az a pedagógiai célzatú törekvés, hogy a tanuló egyre
inkább képes legyen munkájának értékelésére, az eredmény okának feltárására és
megfogalmazására.
A kutató- és gyűjtőmunkák kapcsán kiállítás és előadás szervezése lehetséges, a legközvetlenebb és
legmeghatározóbb értékelést a közönség, illetve a környezetre való hatás fogja adni. Ugyanakkor az
ilyen jellegű gyakorlati tanulói munkák kapcsán nemcsak a felnőttek, hanem a tanulók közössége is
szummatív jellegű, a szervező,i illetve a csoportmunkát összegző, értékelő beszélgetést is tarthat.

A tanulói magatartás és szorgalom minősítésének elvei

A Waldorf-iskolák pedagógiájából adódóan a tanítás a tanulók mindenkori fejlődési szakaszaihoz
igazodik, a fejlődő gyermeknek a világhoz és az emberi közösséghez való érdeklődését,
kíváncsiságát ápolva tanít és a tanításban is élet közeliségre törekszik. Ezekből a pedagógiai
elgondolásokból adódóan a szorgalom, elsősorban nem a tanulmányi eredmények mennyiségi
mutatója, nem a teljesítmény mérőegysége, hanem az egészséges motiváció szinonimája.
Amennyiben az egyes tanuló egészséges motivációja az életkorra jellemző aktivitástól folyamatosan
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elmarad, annak okát fel kell tárni, első körben az osztálytanító/szaktanárok és a szülőkkel folytatott
beszélgetés során, majd a helyzet súlyosságát tekintve szakember bevonását is kérni.
A magatartás minősítési elvének meghatározása is abból a pedagógiai sajátosságból indul ki, hogy a
Waldorf-iskolában a tanulás folyamata a gyerek érdeklődését veszi alapul, valamint tudatos
pedagógiai törekvés, hogy az egyéni és a közösen végzett tanulás (azaz csoportmunkák, projektek,
előadások) aránya kiegyenlített legyen. Az egyéni és/vagy közös céllal, örömmel folytatott tanulási
tevékenység önmagában megelőzi a magatartási és viselkedési problémákat. Ha azonban ez
felmerül problémaként, annak okát hasonlóan a fent leírt módon kell feltárni és eljárni.
Mind a szorgalom (motiváció), mind a magatartással kapcsolatosan felmerült problémák
kezelésével kapcsolatosan a Nevelési Program/A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal
kapcsolatos pedagógiai tevékenység fejezetben olvashatunk.
A magatartás és szorgalom értékelése az évvégi bizonyítvány általános leírása elemeként jelenik
meg szummatív jelleggel. Félévkor a szülőkkel folytatott személyes beszélgetésben esik szó a
magatartás és szorgalom értékeléséről. Folyamatos tájékoztatást, esetleg figyelem felhívást a szülői
esteken kaphat a szülő. Ezekre az estekre szaktanárok meghívása is célszerű. Azonnali visszajelzés
esetén pedig a szülővel való mindennapi kommunikációban van lehetőség.

Ünnepek az iskolánkban
Az ünnepek – Székely János erdélyi drámaíró szavaival élve – a természet és az emberélet nagy
fordulatait jelképezik. Ennek tükrében iskolánkban a következő ünnepek kerülnek megünneplésre
az évkör során:
● Mihály nap
Szent Mihály napja szeptemberben, az iskola megkezdése után két-három héttel, a bátorság ünnepe.
Az iskolai élethez – és általában az élethez – kitartásra és bátorságra van szükség a felmerülő
nehézségek, akadályok leküzdésekor. Az akadályok lehetnek belső és külső akadályok, melyeket az
emberi élet fejlődése során más és más eszközökkel küzd le. Fontos a küzdelmet megtapasztalni, a
saját erőket megismerni, a félelmekkel, ahogyan azt a Szent Mihály ábrázolásokban egy sárkánnyal
küzdő vitéz teszi szembenézni. Az alsó tagozatos gyerekek egy kirándulással egybe kötött
bátorság-próbán vesznek részt.
Ez a kép elsősorban az emberi életfordulót szimbolizálja, a természet fordulatát a betakarítás,
begyűjtés jelenti. Az iskolában ezen az ünnepen őszi termésekkel bőven megterített évszak asztal
várja a gyerekeket.
● Márton nap
Az őszi időszak másik jellegzetes ünnepe a Szent Márton nap noemberben. Ebben az időszakban a
nappalok már nagyon rövidek, a külvilágban egyre jobban uralkodik a sötétség. Ez a természeti
forduló képe, ezt úgy visszük közel a gyerekekhez, hogy lámpásokat készítünk, melyeknek egyik fő
motívuma a fény. már nagyon rövidek. Ahogy a természetben visszahúzódfény, úgy kezd el nőni az
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emberi lélekben a belső fény, melyet a szeretet, az adakozás, a másik ember megsegítése táplál
éltető erővel. A gyerekek ebben az időszakban Szent Márton legendáját hallgatják a főoktatás
mesélés idejében. A sötét erdőben kis lámpásokkal való séta és éneklés után szerényen terített
uzsonna asztal várja az iskolában a gyerekeket.
● Advent
Szent Márton napja után kezdődik a csendes előkészület az Úr érkezésére, Jézus születésére, a
belső, lelki felkészülésre a karácsony ünnepére. Az emberéletnek ezt a fordulópontját az iskolában
az adventi kert rendezvénnyel ünnepeljük december elején.
„A gyerekek egy gyertyával megvilágított teremben spirális úton mennek egyenként a spirál
közepén világító gyertya felé, ott meggyújtják a magukkal hozott kisebb gyertyát, majd kifele
vezető útjukon a megfelelő helyen lerakják egy a földre helyezett aranycsillagra. Ezáltal megélhetik
az emberi aktivitás lényegét: ha az ember befelé megy, (azaz nagy figyelemmel tanul, dolgozik,
elmélkedik), bent fényt talál: ez a fény közös, mindenki számára megtalálható, a megtalált közös
lángnál meggyújthatja saját fényét, és azt kihozhatja a többieknek, azaz nem rejti el magának,
hanem odaadja a közösségnek, hogy ezáltal egyre melegebb és világosabb legyen azon a helyen,
ahol éppen vagyunk.” (Szentkúti Márta: Bevezetés a Waldorf-iskolák világába, Ösvényjáró füzetek
2010.)
A természet ezen fordulópontján elcsendesedik, megpihen, nyári és őszi színpompáját lehullatja.
Fontos pihennie, hogy újult erővel éledve ismét hűséges támogatója legyen az embernek és az
állatvilágnak. A gyerekekkel ebben az időszakban sokat beszélgethetünk és aktívan
tevékenykedhetünk azon, hogy a természet helyett most mi segítjük az állatokat.
A mai világban az advent sajnos szinte egyet jelent a hektikussággal, a rohanással. Az idő
egészséges, harmonikus tagolására, az izgatott várakozás feloldására kitűnő alkalmak a heti
rendszerességgel, a hét első napján közösen (valamennyi működő osztály) megtartott adventi
reggeli ünnepi hangulatú kezdések.
● Miklós nap
Szent Miklós napján, december első hetében, az adventi időszak elején Szent Miklós látogat el az
osztályokba. Kék színű palástja az égi minőséget jeleníti meg, ő maga pedig azt mondja el a
gyerekeknek, hogy jó cselekedeteikre szükség van az égben, nem azért, hogy cserébe szép
ajándékokat kapjanak, hanem, mert Mária, a születendő kis Jézus édesanyja csak ezekből a jó
cselekedetekből összegyűjtve tudja megszőni gyermekének a csillagruhát.
Az osztályban, a gyerekeknek megrendezett ünnep után az utolsó tanítási napon a közösség ünnepe
kerül megrendezésre a felnőttek által előadott Pásztorjátékban.
● Farsang
A tanulók - kapcsolódva az adott osztályfok fő témaköréhez – különböző jelmezekbe öltöznek be
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februárban egy tanítási napon. A farsangi mulatságot vidám előadások és táncház színesíti.
● János nap
Ezt az ünnepet a bizonyítványosztással összevonva, a tanév utolsó napján rendezzük. A János nap a
nyár ünnepe. Vidámság van a természetben, hiszen minden csupa szín és hosszantartó világosság,
könnyedség. Vidámság van a lelkekben, vége a tanévnek – amely szépségével együtt kötött volt –
és kezdődik a nyár.
Délelőtt ünnepi bizonyítványosztás zajlik ezen a napon az osztályokban, kora délután pedig
hasonlóan az évkezdéshez csupa szín a megterített asztal és teles teli az udvar izgalmasabbnál
izgalmasabb játék lehetőségekkel. Ha a felnőttek (szülők és tanárok) kapacitása engedi, egy
fergeteges vígjátékkal zárulhat az este és veheti kezdetét a tűzugrás udvari keretek között.
Az évkörben megtartott emberi és természeti fordulók ünnepe mellet van egy sajátos iskolai ünnepe
a Waldorf-iskoláknak, így a mi iskolánknak is, ezek az ún. hónap ünnepek. Ezek alkalmával a
gyerekek ünnepi keretek között - a tanárok által megnevezett időpontban, a tanítási időn belül betekintést adnak az érdeklődő szülőknek, hozzátartozóknak egy adott időszakban (epochában), a
főoktatáson vagy szakórákon végzett munkákról.

A NAT-ban szereplő kiemelt fejlesztési területek és a helyi tanterv viszonya
● Az erkölcsi nevelés
A Waldorf-iskola létrehozásának pillanatától működésének mindennapjain át olyan tudatos
személyes jelenlétet igényel mind szülői, mind tanári részről, amely már hozzáállásunkat tekintve
önmagában példamutató az iskolába járó gyerekeknek. A szülők tudatos döntésük alapján nem
csupán anyagi fenntartóivá válnak az intézményeinknek, de napról napra iskolai események
közreműködő-szervezői, az iskolai szellemiségébe bekapcsolódóan tényleges éltetői lesznek
gyermekük iskolája életének. A tanárok munkája is kiemelkedő együttműködést igényel: a
gyermekek ennek tudatában folytatják tanulmányaikat. Az iskolai életnek minden mozzanata a
jelenlétnek ezt a magas minőségét feltételezi: mindez minden fél számára a lehető leggyakorlatibb
találkozást hozza az életben ránk váró feladatokkal
● Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
A nemzeti öntudatra nevelés gyakorlatában valósul meg a Waldorf-iskolában. Diákjaink számára
már az első évfolyamokon a magyar kultúrával áthatott tantervünk biztosít természetes anyanyelvi
közeget: a magyar költészet és a magyar zene-, ritmus- és dallamkincs határozzák meg a
mindennapjaikat. Kézműves-művészeti tantárgyaink, iskolai ünnepeink révén népi kultúránk
hagyományait élhetik meg a tanulók. A középtagozat évfolyamain, nemzeti ünnepeink
megemlékezéseinek létrehozásában alkotóan vesznek részt a diákok. A tantervünknek számtalan
olyan vetülete van, amely akár közvetlen lakóhely megismerése által a szülőföld, akár a történelem
sokszínűségének felismerése által a hazaszeretet érzését táplálják.

52

● Állampolgárságra, demokráciára nevelés
A Waldorf-iskola működésének feltétele egy önigazgatási alapokon szerveződő iskolairányítás.
Ezzel kiváló példát ad a méltányos együttműködésből születő munkára, az együttélési szabályok
megalkotására és alkalmazására, az egyéni és közösségi célok összehangolásának gyakorlatára.
● Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése
A Waldorf-pedagógia vallja, hogy az iskola egyik legfontosabb feladata szociális képességek
fejlesztése. Pedagógiai működésének egyik alappillére a diákok együttműködési készségének, az
egymás felé fordulásnak folyamatos gyakorlása. A művészeti – különösen az euritmia, a dráma és a
közös zenei – nevelésben már az alsóbb osztályfokokon is igen nagy jelentősége van a közösségi
együttműködésen alapuló tanulásnak, a nagyobb csoportok közös művészeti előadásainak,
fellépéseinek. Ez a törekvés - alapfokú képzés vállalásakor - nyolc éven keresztül végigkíséri
egy-egy osztály életét. A kézműves és képzőművészeti tantárgyak az akarati nevelés legfőbb
eszközei: az évek múltával egyre fokozottabban szolgálják az önismeretet, s így a társas együttélés
megalapozóivá lesznek.
● A családi életre nevelés
Az átrendeződő, relativizálódó értékrendű világban egy Waldorf-iskola működésében kiemelkedő
szerep jut fokozott családi együttműködésnek. Már eleve evvel az alaphelyzettel természetes pozitív
nevelési alapközeget biztosít a gyermekek számára. Az eltelő évek során a diákok fokozatosan
egyre több közösségi feladatot vesznek át a családtagoktól.
● A testi és lelki egészségre nevelés
Iskolánk pedagógiai és iskolafenntartási tevékenységeiben a diák-szülő-tanár hármasára épít. Az
egészségességre törekvés az iskolai élet minden szintjére kiterjed. (ld. Helyi Tanterv/A
Waldorf-pedagógia feladatai, célkitűzései).
A pedagógiai munka fontos mozzanata a fejlesztő pedagógusokkal, iskolaorvossal való szoros
együttműködés. Ez a figyelem általános igényként/követelményként szervező ereje az iskolai
folyamatoknak: pozitív hatása van a családok életére is.
● Felelősségvállalás másokért, önkéntesség
Az új Waldorf-kerettanterv ajánlásaiban megfogalmazottak szerint az iskoláinknak törekedniük kell
az inkluzív jellegű közösségépítésre: céljai között elhangzik, hogy elfogadó, együttműködő és
ösztönző légkör jöjjön létre az iskolában. (A különböző készségbeli nehézségekkel küzdő diákok
számaránya az osztályközösségben ne haladja meg az ország összlakosszámára eső átlagokat).
● Fenntarthatóság, környezettudatosság
A Világfa Waldorf Iskola fenntartásának biztos alapját adó szülői körnek olyan tudatos döntést kell
meghozniuk, amikor ezt az iskolatípust választják gyermeküknek, amely már eleve feltételez egy
más jellegű családi alapállást a világban. A környezettudatos magatartás szinte alapigényt tartható
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számon mind az iskolafenntartói, mind az iskolaműködtetői oldalon. A tanterv felépülése már az
alsóbb osztályokban folyamatos kapcsolatot igyekszik kialakítani a valós világgal, illetve a világ
természetes folyamataival, régi mesterségek, tevékenységekkel való találkozás által a gyerekek
olyan, az önfenntartó természetességgel működő történelmi gazdasági gyakorlatokkal ismerkednek
meg, aminek önmagában példamutató értéke van.
● A tanulás tanítása
Az új Waldorf-kerettantervben választható tantárgyként külön tantervi szakasz található a tanulás
tanulásáról. Már sok éves tapasztalat és gyakorlat alapján felépített tanterv, tanulást segítő könyvek
alapján pontosan behatárolható az az életkor, amikor hatékonyan lehet ezt a képességet fejleszteni.
A Waldorf-pedagógiában egy osztálytanítónak – aki nyolc évig vezeti osztályát – egyedülálló
lehetősége és felelőssége is, hogy jártas legyen ezekben az eljárásokban. A Waldorf-pedagógia
céljai között az élményszerű tanítás, a tanultak örömmel áthatott megélése, a megfigyelési-leírási
gyakorlatok, a világ jelenségei iránti nyitottságra törekvő figyelem kialakítása nem csak szerepelnek
a megtanítandók között, hanem a szakmódszertana is ezekből a célkitűzésekből indul ki.

A köznevelési rendszer egyes feladatainak megjelenése a helyi
tantervben
A mindennapos testnevelés és testmozgás megvalósításának módja
A mindennapos testmozgás megjelenése a Nemzeti Alaptantervben olyan új mozzanat, amely a
Waldorf-pedagógia alapvető célkitűzéseivel teljesen egybeesik: alsóbb évfolyamokon az epochális
tanítás legjellemzőbb gyakorlataként alkalmazott 105 perces mindennapi főtanítás ritmikus
részeként tudatosan alkalmazott eszköze a pedagógiánknak a dramatizált játékok által, a
betűírásban, a számolás gyakorlásában megvalósuló mozgás. A főtanítás után tartott hosszú
szünetek egyik célja szintén a megfelelő mozgásidő biztosítása. Az euritmia mozgásművészeti
tantárgy alapfokú képzésben nyolc évfolyamon keresztül egyedi része a Waldorf-tantervnek. A
Waldorf-pedagógia sajátos testnevelési módszere, a Bothmer-gimnasztika pedig a különböző
életkorok sajátosságaira felépített tudatos rendszerével szintén a mozgás elsőrendűségének
elfogadásán és ismeretén alapszik. A mindennapos testmozgásról elmondhatjuk, hogy nem csupán
céljaink, hanem pedagógiai eszközeink közé tartozott: mindig is gyakorlata volt pedagógiánknak.
A Waldorf-pedagógia az euritmia, a Bothmer-gimnasztika, a testnevelés, az erdőjárás órákkal (alsó
tagozaton), ill. a sok főoktatáson belüli ritmusos, játékos gyakorlatokkal és a szabad játékra való
lehetőséggel fedi le ezt a jogszabályt.
A mindennapos testnevelés és testmozgás megvalósítása iskolánkban a „Javasolt óraszámok 1-8.
évfolyamon a Világfa Waldorf Iskolában” című melléklet táblázatából leolvasható.

A településen élő nemzetiség kultúrájának megismerését szolgáló tananyag
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meghatározása
A helyi tanterv programja szerint az 5. évfolyamon Honismeret és Földrajz tantárgy keretén
belül kerül tárgyalásra a Magyarországon élő nemzetiségek és a szomszédos országokban
élő magyarság témaköre.
Az életkorból adódóan ez a korosztály már képes kisebb csoportokban kutatómunkát
végezni, mentortanár vagy egy kiválasztott külsős szakember segítségével. Az
osztályközösség formálódása szempontjából is érdemes csoportbontásban dolgozni, így
megtapasztalva a közös munka egy új formáját. A kutatómunka jelleg pedig a
témafeldolgozás új perspektivájába vezeti be a tanulókat.
A témakörök kiválasztásában, azaz mely nemzetiségek bemutatása kerül tárgyalásra,
segítenek a történelmi adatokat feldolgozó szakirodalmi könyvek, illetve érdemes olyan
személyt találni és bevonni a közös munkába, aki ebben a témában nagy múltú, helyi
tapasztalattal rendelkezik.
A Központi Statisztikai Hivatal 2011-es felmérése szerint: „Somogyban két jelentősebb
számú kisebbség, a cigány és a német nemzetiség él. Mindkét kisebbség esetében jellemző,
hogy nem változott számottevően azok részaránya, akik anyanyelvükként is a nemzetiségi
nyelvet jelölték meg, viszont nemzetiségük megjelölésekor lényegesen nagyobb számban
vallották magukat e népcsoportokhoz tartozónak, mint 2001-ben. A többi Magyarországon
bejegyzett kisebbség száma és hányada megyei szinten elenyésző volt, csupán a horvát
népcsoport az, amely ugyan a megyei népességnek fél százalékát képviselte, ezzel azonban
felülmúlta az országosan jellemző hányadot.” (Központi Statisztikai Hivatal, 2011-es
népszámlálás adatai)
Az évfolyam munkáját előkészítő Tanári Konferencián a tanároknak kell pedagógiai
szempontokat felállítani, melyik lesz az az élő nemzetiség kultúra, amelyet bemutatásképpen
megjelöl.
Javasolt témakörök:
A nemzetiség bemutatásakor megjelölt témakörökről is a Tanári Kollégium dönt.
Lehetőségek:
● nemzetiségek eredete
● nemzetiségek öltözködése, jellemző ruhaviselet
● nemzetiségek kulturális értékei, dalok, versek, táncok, képzőművészeti alkotások
bemutatása
● nemzetiségek kulturális értékeinek hatása a magyar kultúra értékeire
● nemzetiségek és magyarság együttélésének helyi formái - tapasztalati bemutatás
Ajánlott szakirodalom:
Központi Statisztikai Hivatal által végzett aktuális népszámlálás eredménye, adatai
Ajánlott források a kutatómunkában:
Helyi könyvtár irodalmi anyagai
Faluházak kiállítás anyagai
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Élő, helyi lakosok, családok megismerése

A gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések
A Nevelési Program/A Waldorf-pedagógia értékei című fejezetben leírtak adják ennek a
bekezdésnek az alapját. A fejezet bemutatja a szociális élet hármas tagozódásának elvét, amely elv
gyakorlati megvalósítása kitűzött cél volt egy Waldorf-iskola alakulásakor és működtetésekor.
Ennek értelmében a társadalomban, így a Waldorf-iskolai intézményben is, mint egy kis társadalmi
közösségben három életterület van jelen. A tanulók szempontjából kell akkor megvizsgálnunk,
hogy ezen a három jellemző területen hogyan működik az esélyegyenlőség.
Az iskolát alapító és fenntartó civil társadalmi szerveződés, iskolánk esetében az Ádándi Waldorf
Alapítvány megalakulásával és elkötelezett cél- és feladatvállalásával lehetővé tette, hogy a
megyében elsőként alternatív, az állami oktatási rendszertől eltérő jellegű iskolai formát hozzon
létre gyerekeik és az érdeklődő családok gyerekei számára, ezáltal megteremtette a szabad iskola
választás lehetőségét. A hosszú távú működtetés az iskola mindennapi szervezésével mintaadó,
követendő példaként szolgál a felnövekvő generációnak a jogi élet területén alapvető
szükségletként megjelenő minőségnek, az egyenlőségnek megtapasztalására.
A szűkebb környezetben, az iskolai életben pedig a DÖK (Diákönkormányzat) és Diákkörök
alakításának, szervezésének lehetőségével biztosít az iskola Tanári Kollégiuma esélyegyenlőséget a
jogi élet, igazgatás területén a tanulóknak. (Erről bővebben a Nevelési Program/A tanulóknak az
intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának rendje című fejezetben
írtunk).
A szellemi- és kulturális élet területén alapvető szükségletként megjelenő szabadság minősége
leginkább a jelentkező gyerekek felvételével kapcsolatosan mutatkozik meg. Ennek értelmében a
Waldorf-iskolák vallási, faji, politikai és világnézeti szempontoktól függetlenül fogadnak be
gyermekeket. A pedagógiában megvalósuló szabadság gyakorlati megvalósulása pedig az osztály
összetételében jelenik meg, azáltal, hogy a legkülönbözőbb képességű gyerekek együtt tanulása a
cél. (Bővebben A Nevelési Program/A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok valamint a A
kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység című fejezetekben
olvasható).
A szociális élet területén jelentkező szocialitás, testvériesség motívuma talán a legnehezebben
értelmezhető – sokszor félreértelmezhető – minőségi elv mai világunkban. A Waldorf-iskolák
szerveződésében fontos alapelv, hogy tanuló, gyermek anyagi okok miatt nem zárható ki a szülő
által választott pedagógiai nevelésből. Az egyén (a szülői ház) és a közösség (tanárok, szülők,
fenntartó) felelősségteljes, közös, a nyílt és őszinte párbeszéden alapuló együttműködésével tudja
biztosítani az esélyegyenlőséget a tanulók számára. A hatékony párbeszédet segíti, ha az iskola a
mindennapos működésével kapcsolatosan konkrét feladatokat, kéréseket fogalmaz meg a szülők
felé, amelynek teljesítésével lehetővé válik a csökkentett szülői hozzájárulás kompenzálása.

A fejlődés állomásai a tanterv szempontjából – a
horizontális tanterv
A horizontális tantervben a tantárgyakat évfolyamokra lebontva tárgyaljuk, úgy ahogyan azokat egy
közel azonos életkorú gyermekekből álló osztálynak egy iskolai tanév során tanítjuk. Ezt követően a
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vertikális tantervben mutatjuk be azt, hogy az egyes tantárgyak hogyan épülnek fel évről-évre az
első osztálytól a tizenharmadikig. A horizontális tantervben utalunk ara, hogy az egyes tantárgyak
hogyan kapcsolódnak egymáshoz, figyelembe véve az életkori sajátosságokat. Ez egyben arra is
lehetőséget teremt, hogy felvázoljuk az egyes korcsoportok fejlődésbeli sajátosságait. A vertikális
tantervi részben a tanulás spirális jellegét vázoljuk fel, amelyben az új készségek és képességek a
már meglévőkre épülnek, és ahol az egyes témákat az életkoroknak megfelelő szempontból is
bemutatjuk.
A tanároknak úgy kell alkalmazniuk a tantervet, hogy az megfeleljen a gyermekek szükségleteinek.
Ennélfogva fontos, hogy tisztában legyünk azzal a ténnyel, hogy az alább leírt epochális és
szaktárgyi órák esetében a tanári megközelítés minőségi különbségei legalább akkora súllyal
szerepelnek, mint maga a tananyag. Ezek a különbségek alakítják a tantervet annak megfelelően,
hogy a gyermekek szellemi, pszichológiai vagy fizikai értelemben milyen fejlettségi szinten állnak.
A Waldorf-iskolában minden tanárnak feladata, hogy formálja, újraértékelje és megújítsa a
tantervet.

1. évfolyam (6-7 éves kor)
Fejlődési jellegzetességek
A Waldorf-pedagógia a betöltött hatodik életévet tartja megfelelőnek az iskolakezdésre. Az első hét
év folyamán a kisgyermek otthonra talál saját fizikai testében, kialakítja térbeli tájékozódását, és
elsajátítja azokat az alapvető képességeket, amit a járás, a beszéd és a gondolkodás jelent. A
gyermek egész környezetének minden rezdülése tanulási alapul szolgál számára, hiszen a
kisgyermek mindent és mindenkit utánoz környezetében. Az utánzás gesztusa révén derül ki, hogy
mi az, amit a kisgyermek már megtanult. A kisiskolás korban még mindig tart az utánzás, erre a
képességükre elsősorban a tanulási tevékenységekben lehet építeni. Korunkban fontos pedagógiai
célkitűzés, hogy az intellektuálisan éberebb, érettebb gyerekek fizikai érzékeit is fejlesszük
irányított, koordinált mozgásformákon keresztül. Az egyensúlyérzékük, a tapintás-érzékük vagy a
saját-mozgás-érzékük ápolása segíti az akarati fejlődésüket, ezáltal mozgásukat és figyelmüket is
egyaránt iskolázzuk.
Az óvodában a tapasztalaton alapuló tanulás, a kreatív játék keretében tett felfedezések, valamint a
gyermekekkel és az óvónővel kialakított társas kapcsolatok képezik a legfőbb pedagógiai
feladatokat. Az anyanyelvet és a számolást nem didaktikusan tanulják, hanem játékos
foglalkozásokon és csoportos tevékenységek keretében.
A hetedik életév körül a fogváltás kezdetével azok az erők, melyek idáig a gyermek növekedésének
szolgálatában álltak, felszabadulnak, és a független, képi gondolkodás számára válnak aktívvá.
Ebben az életkorban elkezdjük az írás-olvasás, a számolás és más közismereti- és készségtárgyak
tanítását. A gyermekre ekkor még mindig jellemző a képi látásmód, könnyebben tud valamit
teljesen átélni, mint figyelmét és gondolkodását egy tanulási feladatra összpontosítani.

Pedagógiai célkitűzések
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Ebben az évben a gyermekek óriási lépést tesznek meg, amikor az óvodából bekerülnek az iskola
formális tanulási keretei közé. A gyermekek a tanár irányításával szerzik meg első tapasztalataikat a
formák, hangok, betűk és számok világában, amelyeket elsősorban érzéseken, képeken, ritmusokon
és történeteken keresztül dolgozunk fel. A gyermekek számtalan gyakorlati tevékenység - mozgás,
játék, beszéd, rajzok és írás - segítségével tanulják meg felismerni és megjegyezni az újonnan
tanultakat. Az osztálynak ebben az évben kell hozzászoknia ahhoz a közös iskolai élethez és
munkához, amely az alapját képezi majd nemcsak az egész alsó tagozatos, hanem lényegében az azt
követő, egész iskolai időszaknak.
Az első és ezt követő osztályok legfontosabb morális célkitűzéseit a következőkben foglalhatjuk
össze: tanítsuk a gyermekeket arra, hogy tiszteljék a természetet, óvják környezetüket, becsüljenek
másokat, keltsük fel érdeklődésüket a világ iránt és építsünk bennük bizalmat a tanárok iránt. A
konkrét tanítási tartalmak és tevékenységek iránti lelkesedés is az oktatás-nevelés célja. A
tanároknak arra kell törekedniük, hogy egy olyan szociális kohézió jöjjön létre az osztályban,
melyben a gyermekek törődnek egymással és figyelnek a másikra.

2. évfolyam (7-8 éves kor)
Fejlődési jellegzetességek
A 8 éves gyermek számára továbbra is egységes a világ., A külvilág eseményei és tapasztalatai a
gyermek képzelőerején, mint szűrőn mennek keresztül, hogy ott a gyermeki látásmódnak
megfelelően újrarendeződjenek. A gyermekek ebben az életkorban már nagyobb éberséget
tanúsítanak a körülöttük történő dolgok irányába. A kíváncsiság számukra a tudás kapuja; a
képzelőerejük is éber. Amellett, hogy felébred a magasztos erkölcsi értékek befogadása iránti
vágyuk, felerősödnek bennük az általános emberi érzések is: bátorság, hiúság, ravaszság, jóság... E
két életérzéshez kapcsolódóan elsősorban legendákat és fabulákat mesélünk nekik. A tanterv ebben
az életkorban elsősorban arra irányul, hogy a nyelv érzéseket és érzelmeket kifejező gazdagságát és
mélységét tegye érzékletessé a gyermekek számára. Értelmi szempontból továbbra is az a fő feladat,
hogy a gyermek otthon érezze magát egy olyan tanulási közegben, ahol a képekben való
gondolkodás az elsődleges. Fogalmakat úgy lehet legjobban jelentéssel megtölteni, ha azok
minőségüket tekintve plasztikusak és organikusak. A tanulók tovább ismerkednek az írás-olvasás és
a számolás alapjaival, miközben a finom- és nagymotoros mozgás területén – ugrálás, labdadobálás,
kötés, horgolás vagy furulyázás – továbbfejlesztik az első osztályban felébredő készségeket és
képességeket. Az intellektust úgy próbáljuk a gyermekekben felébreszteni, hogy az átélés és a
cselekvés erőit hívjuk segítségül. A második osztályos gyermekek állandó fogazata továbbra is
növekedésben van, a lateralitás és a dominancia ekkorra viszont már véglegesen kialakul. A
biztonságérzet, amely megmutatkozik egy másodikos tanuló viselkedésén, egyértelműen az első
osztályban letett alapoknak köszönhető.

Pedagógiai célkitűzések
Az első év kezdeti tapasztalatai tovább mélyülnek és újabbakkal gyarapodnak a második
osztályban. Ez az időszak alapvetően azt szolgálja, hogy az előző évben szerzett új készségeket
58

begyakoroljuk és továbbfejlesszük. Az általános tudnivalók köre szélesedik a közismereti és a
készségtárgyakban egyaránt. Bővülnek a kulturális-tanulási alapkészségeik. Míg az első osztályban
arra fordítottuk figyelmünk nagy részét, hogy az osztályból erős szociális közösséget formáljunk,
melyben a gyermekeket a teljesség megtapasztalása erősíti, a második osztályra jellemző egyfajta
polarizálódás, amely például a gyermekek egymáshoz való viszonyában is megfigyelhető. A
gyermekeknek segítséget tudunk nyújtani ebben az életszakaszban azzal, hogy szentek életéről
szóló legendákat és végletes emberi viselkedési formákat és jellemvonásokat ábrázoló fabulákat
mesélünk nekik. Ide tartoznak a növényekről, állatokról vagy a mindennapi életről szóló történetek
is .Ennek az osztálynak erős irányításra van szüksége, mely egyrészt a tanárok következetességéből,
másrészt képzelőerejéből táplálkozik.

3. évfolyam (8-9 éves kor)
Fejlődési jellegzetességek
Ebben az évben lépnek be a gyerekek a 10. életévükbe, amikor fontos fizikai, pszichológiai és
kognitív változásokon mennek keresztül. Ezek azok a változások, amit a kilenc-tíz év körüli
gyermekeknél “Rubikonnak” nevezünk, amelyet különböző időtartamban és intenzitással élnek
meg. Ez az életkor jelentős tudati változásokat hoz az öntudatra találás folyamatában. Ezt az
állapotot gyakran - mind érzelmi, mind fizikai értelemben vett - elkülönülésként élik meg a
gyerekek, illetve a külső és a belső világ szétválásaként. A világ korábbi egységének elvesztése
szembekerül a világ újfajta megismerése fölötti csodálkozással, és ez az ellentét gyakran
összezavarodást, bizonytalanságérzést vált ki a gyermekekből. Harmadik osztályban a gyermekek
saját lelkükben tapasztalnak egyfajta kettősséget a világ befogadásával kapcsolatban. Ekkor a
gyermek egyre növekvő erővel tapasztalja meg az objektivitás érzését, de ugyanakkor egy növekvő
szubjektivitást is érzékel. A gyermek lelkében a szubjektív belső tapasztalat és a világ objektív
valósága ellenpóluson állnak. Ennélfogva kérdések és kételyek, egyedüllét érzése és egy kezdődő
kritikai hangvétel lesz jellemző a gyermek lelki állapotára. Ezek gyakran magatartásbeli
változásokban öltenek testet, amelyek vérmérséklettől és személyiségtől függően jelentős eltérést
mutathatnak. Néhány gyermeknél ez a fejlődési szakasz fáradékonyságot, változékony étvágyat,
esetleg alvászavarokat idézhet elő vagy egyéb érzékelhető fizikai tünettel is járhat. A gyermekek
fejlődése ebben az életkorban sokkal kiegyensúlyozottabban halad: a beszédhangokat egyre inkább
a szájüreg közepén képzik, sokkal tisztábban artikulálnak, és figyelmüket jobban összpontosítják. A
gyermekek fizikai szervezete szemmel láthatóan erősebb. A szív megnő, és nagyobb mennyiségű
vér fogadására alkalmas, és véglegessé válik a belélegzés és a pulzus egymáshoz való aránya: egy
belélegzés alatt négyet dobban a szív. Ebben a változó, kereső időszakban az Ószövetség képei,
törvényei és szellemi irányítása növelhetik belső biztonságérzetüket, a gazdálkodás és a
házépítés-epocha pedig abban lehetnek segítségükre, hogy új kapcsolatot tudjanak kialakítani
környezetükkel

Pedagógiai célkitűzések
Ahogy a harmadik osztályos tanulók egyre inkább tisztába kerülnek önmagukkal és az őket
körülvevő fizikai környezettel, kezdenek újfajta módon érdeklődni az anyagi világ iránt. Miután a
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második osztályban alaposan begyakorolták a számolás és az írás-olvasás alapjait, most már a
mindennapi élet számtalan helyzetében tudják ezt a tudásukat kamatoztatni, például különböző
mérésekben, egyszerű feladatok megoldásában, vagy levélírásban. Ez az életkor a „tanok” – pl.: a
nyelvtan – kezdete. Ennek előfeltétele, hogy a 9. életév körül lezajló érési folyamat következtében
képessé váljanak a gyerekek rátekinteni a körülöttük lévő világra. A gyerekeknek a praktikus
dolgok megismerése és kipróbálása utáni vágyát, mindenféle gyakorlati tevékenységgel, de főleg a
mesterségek bemutatásával és a házépítéssel elégítjük ki. Ezzel ebben az életkorban nem az a
célunk, hogy valamit a gyermek “kitanuljon” vagy alaposan begyakoroljon, hanem, hogy
megtanulja becsülni a munkát, és kiléphessen az osztályterem zárt világából, “elméleti” légköréből.

4. évfolyam (9-10 éves kor)
Fejlődési jellegzetességek
A 4. és az 5. osztály, amikor a gyerekek 10-11 évesek lesznek, az osztálytanítói időszak közepén
helyezkedik el. A kisgyermekkorból tartó átmenet már befejeződött, a pubertás felé tartó viszont
még nem kezdődött el. Az osztálytanítói időszak középpontja egybeesik az élet második hétéves
periódusának közepével, amit a Waldorf-pedagógiában a „gyermekkor szívének” nevezünk. A
gyermek öntevékenysége magával vonja a légzés és a vérkeringés kapcsolatának harmonizálását is.
Ebben az állapotukban tapasztalható magabiztosság kitörő életerőben és a világ iránti
kíváncsiságban jut – többek között – kifejezésre. Továbbfoglalkozunk a közvetlen környezettel, de
most már nem történeteken, hanem – képszerű – ismereteken keresztül. A világ megismerésében az
ember és a természet kapcsolata, azaz a természettudományos oktatás jelentős szerepet tölt be.
Elsőként az állatvilág megfigyelésével kezdjük a természettudományos tanulmányokat, mégpedig
az emberekkel való alaktani hasonlóságok és különbözőségek összevetésével. Ezt követi a
közvetlen környezet alapos megismerése, ami a a közvetlen lakó-és iskolai környezet
megismerésével indul és a térképkészítésben éri el csúcspontját. A tér és az idő meghatározó
irányok a negyedik osztály tantervében.

Pedagógiai célkitűzések
Az elsődleges és legfontosabb feladat a 4. osztályban, hogy azt a hatalmas energiát, amit ezek a
tízéves gyerekek az osztályterembe hoznak, pozitív irányba tereljük. A gyermekeknek kihívásokra
van szükségük, és arra, hogy feladataik sokoldalúak, sokszínűek és mozgalmasak legyenek. A
gyermekek növekvő tudásvágya igényli, hogy minél több konkrét ismeretet kapjanak, és kínáljanak
fel olyan lehetőségeket, amelyek önálló vagy csoportos, kooperatív munkára teremtenek alkalmat.
A gyermekeknek arra van szükségük, hogy új kapcsolatot alakítsanak ki feladataikkal, társaikkal és
tanáraikkal. Az órák narratív részeiben olyan történetekkel találkoznak a gyerekek, melyekben
sokszínű személyiségek játszanak szerepet a társadalom egészében (mint például az északi istenek),
és elindul az a folyamat, amelynek eredményeképpen különbséget kezdenek tenni a jó és a rossz
megítélésében. A tízéves gyermek nyüzsgő, mozgalmas természetének jól megfelelnek az északi
mitológia (Edda) viharos történtei, de a Kalevala és magyar mondakör is fontos része a főoktatás
történetanyagának. A gyermekekben kezd kialakulni annak a tudata, hogy hova is tartoznak
szűkebb és tágabb környezetükben. Ezen az évfolyamon kezdjük el a honismeretet (földrajz) és a
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biológiát (ember- és állattan) tanítani. A gyermeki aranykor lezárul, és kilépnek a gyerekek a világ
sokszínűségébe. Elkezdődik a térhez és az időhöz szorosabban kapcsolódó tantárgyak oktatása.

5. évfolyam (10-11 éves kor)
Fejlődési jellegzetességek
A gyermekek mozgásában egyfajta könnyedséget fedezhetünk fel ebben az életkorban. A fejlődés
ezen szakaszában a koordinált, kiegyensúlyozott és harmonikus mozgás gyakorlása
kulcsfontosságú. Lelki fejlődésükre jellemző, hogy egyre jobban elválik egymástól a külvilág és az
“Én” belső világa, egyre artikuláltabb lesz a személyes akarati tényező, az “én”-tudat megerősödik,
de még sok változáson megy keresztül. Hasonlóképpen dinamikusan alakul az osztályon belüli
szociális viszonyok rendszere. Értelmi fejlődésüket az jellemzi, hogy a kérdések, jelenségek reális,
ésszerű vonatkozásait egyre jobban felfogják és igénylik. A gondolkodás folyamatában a képi elem
még mindig fontos szerepet játszik, de egyre inkább képesek és hajlamosak ettől elvonatkoztatni,
illetve tiszta, tényszerű, érzelemmentes fogalmakat közvetlenül felfogni, megérteni. Az
emlékezőképesség növekedésével együtt egyre jobban kialakul időérzékük is. Az emlékezet teszi
lehetővé a múltba való visszatekintést, s erre támaszkodik majd a jövő megtervezése is. Ha ezt a
tudati folyamatot mély érzelmi aktivitás kíséri, akkor ez együtt a felelősségérzet megerősödését is
magával hozza. A fejlődő gyermek intellektuális és morális értelemben is megérett az új
kihívásokra. Az írás-olvasásban és a számolásban az alapokat már tízéves korukig letették, most jó
lehetőség van ezek kapcsán az egyéni felelősségérzet kialakítására, a “jó és a rossz” racionális
megkülönböztetésére. Ez az év a gyermekkor és a pubertás közötti fordulópont. A gyerekek olyan
korábban elképzelhetetlen szinteket képesek elérni, munkáikkal teljesen azonosulnak, sok időt
töltenek azok tökéletesítésével, díszítésével. Saját elvégzett munkáikhoz az előző évnél
pozitívabban viszonyulnak, gyakran büszkék eredményeikre. A tanév vége felé jól érzékelhető a
tanulók egyre növekvő intellektuális képessége. Környezetüket kritikusabban szemlélik, ami újabb
fejlődési szakaszt jelez. A tanévre eddig jellemző harmónia kezd elveszni, s ezt majd csak a felső
tagozat második felében találják meg újra.

Pedagógiai célkitűzések
Ennek a tanévnek az az egyik legfontosabb feladata, hogy megtaláljuk az átmenetet a mítoszból a
történelembe, miközben megvizsgáljuk ennek kihatását az egyénre. A gyerekeknek egyre
tudatosabban kell átélniük az élet és az azt lehetővé tevő környezet kölcsönös egymásra hatását, ezt
a folyamatot nagyban segítik a növénytani tanulmányok. Nagy hangsúlyt kap az eredeti olimpiai
eszme, ahol a csoportok közötti különbségeket felülírja egy magasabb rendező elv, és ahol a
szépség legalább olyan fontos érték, mint a gyorsaság, vagy az erő. A gyerekek memóriáját idegen
szavak tanulásával is lehet fejleszteni, de ilyen célt szolgálhat a földrajzi területek vizuális
felidézése is.

6. évfolyam (11-12 éves kor)
Fejlődési jellegzetességek
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A gyermekek testi növekedésének fő hangsúlya ebben az évben a csontrendszer növekedésén van.
A megnyúló végtagok következtében mozdulataik szögletesebbé válnak. A földi nehézkedést, az
elnehezülést egyre csontig hatolóbban érzi a 12 éves gyermek. Ezeket a fizikai változásokat a
gondolkodás változása is kíséri, ezen a téren a kauzalitás erőteljes tapasztalása a leginkább uralkodó
élmény. Lelki fejlődésében olyan szakaszba lép, amit az állandó változás jellemez. A gyermekkor
megszűnik, az individuum pedig immár megszületőben van. A második hétéves periódus utolsó
harmadában már a kamaszkor előrevetüléséről beszélhetünk. A különböző tantervi témák egymásra épülő, lejegyzett történelem, Európa földrajza, leíró geometria, közgazdasági matematika,
a természettudományok fenomenológiai megközelítése, kertművelés, faragás és csapatjátékok egytől egyig a gyermek fizikai, lelki és értelmi változásait szólítják meg.

Pedagógiai célkitűzések
Ebben az életkorban a tanár arra törekszik, hogy a gyermekek külvilág iránti érdeklődését
kiaknázza, kibontakozó kritikai képességeiket pedig a természettudományos megfigyelések
irányába igyekszik terelni. A szociális kapcsolatok felerősödése jó alapot teremthet arra, hogy új
típusú felelősséget érezzenek az osztályközösség egésze és annak egyes tagjai iránt, valamint új
alapokra helyezzék viszonyukat tanárukkal és diáktársaikkal. Új értelmi képességeik
megjelenésével immár arra ösztönözhetjük a gyerekeket, hogy a világban jelen lévő oksági
összefüggéseket azok működése közben értsék meg. Figyelmüket egy olyan világ felé kell
irányítani, amiben élni és dolgozni akarnak majd felnőtt korukban. Komoly kihívások elé is
állíthatjuk őket, hiszen immár nagyon színvonalas munkákat képesek létrehozni, megalkotni.

7. évfolyam (12-13 éves kor)
Fejlődési jellegzetességek
A hetedik osztályban a tanulók a kamaszkorba lépnek. Ennek az életszakasznak két alapvető
jellemzője van: az egyik az intenzív külső aktivitásban nyilvánul meg, a másik egy forrongó,
dinamikus belső lelkiállapot. A világ jelenségei iránti tudásvágy mellett megjelennek az egymás
iránti figyelem és az önreflexió képességének első megnyilvánulásai. Ezekben az intenzív erőkben
egyre határozottabb szerepet játszanak azok az élettani és lelki változások, melyek a nemi identitást
alakítják és a szexualitás képességét teremtik meg. Általános tapasztalatként megfogalmazható,
hogy az élettani változások megelőzik a lelki fejlődést ezen a téren. A gyerekek egyrészt megérzik
az önállóság, a függetlenség és az egyedüllét ízét, vágyakoznak is ilyen élményekre, ugyanakkor
egyfajta szorongás, fokozott érzékenység és némi zavar kíséri ezeket az élményeket.
Általánosságban elmondható, hogy ebben az életkorban jelentős különbségek mutatkoznak a fiúk és
a lányok között, az új élethelyzetek másfajta kihívásokat jelentenek számukra és másként is
reagálnak ezekre. A világ felfedezésére irányuló vágy és a tanulók belső utazása szépen tükröződik
a tanévre jellemző témákban: nagy földrajzi felfedezések, a hangulatok és stílusok tanulmányozása
az irodalomban, az égés, illetve a mechanika tanulmányozása a kémiában és a fizikában, táplálkozás
és egészségtan epocha a biológiában.

Pedagógiai célkitűzések
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A tanároknak új perspektívákat kell nyitniuk a kamaszok számára, s különösen arra kell ügyelniük,
hogy figyelmüket a világ felé tereljék. A hetedikeseket arra kell ösztönözni, hogy
kezdeményezzenek és hogy tudják értékelni az absztrakt, logikus kérdésfelvetéseket. Arra is
bíztatni kell őket, hogy megkérdőjelezzék azokat a nézeteket és viselkedésformákat, melyeket eddig
tekintélyalapon elfogadtak. Meg kell azt is mutatni nekik, hogy miként kell saját szempontjaikat
kialakítani, ugyanakkor elfogadva azt, hogy ez azzal jár, mások másként láthatják a világot, annak
helyzeteit. A tanárnak egyre inkább szembe kell néznie a tanulók egyéni véleményével, és
fokozatosan arra kell indítani őket, hogy felelősséggel viseltessenek maguk és a közösség iránt.
Ebben az életkorban nagyon fontos, hogy a gyerekek saját magukat egyfelől világpolgárként éljék
meg, másfelől olyan individuumként, aki ugyanakkor szociális felelősséggel bír.

8. évfolyam (13-14 éves kor)
Fejlődési jellegzetességek
A 8. osztály során a tanulók átlépik 14. életévüket, ez egyben az osztálytanítói időszak végét is
jelenti. Korábban sokak számára ez volt az az időszak, amikor a tanulók befejezték az iskolát és
megkezdték inaséveiket valamilyen ipari vagy kézműves műhelyben. Ennélfogva a 8. osztályra úgy
tekintettek, mint a gyermek iskoláztatásának “lekerekítésére”. Az elmúlt évszázadban Európa-szerte
kitolódott az iskoláztatás felső határa, létrejöttek az úgynevezett felső tagozatok, így a 14 éves kor
ma már nem az iskola befejezésének időpontját jelenti. Ezzel együtt a 8. osztály továbbra is
valaminek a lezáródását jelenti, de ez inkább a gyerekek világképére, a világ és az ember egyfajta
viszonyára vonatkozó lezáródás. A kamaszkorban a fizikai és lelki változások mindenkinél jól
tettenérhetők. A fiatalok a korábbi évek lágyságához képest általában sokkal szögletesebbek,
robusztusabbak lesznek, ebben azonban nagy az egyéni eltérés lehetősége. Növekedésük, érésük a
fiúknál többek között a mutálásban, lányoknál a menstruáció megindulásában fejeződik ki. Ez az a
kor, amikor a kamaszok számára a világban létező fogalmak kezdenek jelentéssel megtelni, kritikai
érzékük fokozottan élessé kezd válni, ez utóbbival főleg az eddigi kereteket, szabályokat kezdik ki.
Ezt az érzelmekkel is telített kritikai hajlamot ellensúlyozza az életükben egyre nagyobb szerepet
játszó racionalitás, időnként felül is kerekedik énjük gondolkodó része. A független érzelmi élet
kialakulása újabb, végső szakaszába lép, s az ezt kísérő érzelmi turbulencia nem kis kihívás elé
állítja a tanárokat és szülőket egyaránt. Tudva azt, hogy a krízis hozzátartozik a fejlődéshez, a
nevelés központi kérdése az lesz, miként kísérjük ezeknek az egyéni érzéseknek, sajátos
gondolatoknak, független törekvéseknek születését és fejlődését úgy, hogy közben minket ne
sodorjanak el az ezekkel járó hatalmas érzelmi hullámok. Míg a lányok idejük és energiájuk nagy
részét arra fordítják, hogy kisebb, összetartó csoportokban osszák meg egymással érzéseiket,
beszéljék meg az érzelmi és szociális eseményeket, addig a fiúk általában másképp reagálnak az
őket ért hormonális és lelki változásokra. Ők látszólag jelentősen lemaradnak a lányokhoz képest a
szociális viselkedés és az érzelmi érettség terén, hiszen nem túl kommunikatívak, érzéketlennek
tűnnek, és hajlamosak a nyers, mogorva viselkedésre. Ezen külsődleges jegyek mellett új, eddig
ismeretlen távlatok nyílnak meg a diákok előtt, melyekhez élesedő elmével, meleg szívvel és a
nehézkedéssel küzdő végtagokkal közelítenek. Év végére a tanulók már új példaképeket,
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tekintélyeket és szerepmintákat keresnek maguknak.

Pedagógiai célkitűzések
Ebben az életkorban nagyon fontos az, hogy mindazt, amit eddig tanultak, tapasztaltak az iskolában,
összekössük a világgal, egy olyan világkép kialakítása érdekében, melyben a főszerepet a küzdő,
környezetével harmóniára törekvő , etikus ember játsza.

A Világfa Waldorf Iskola helyi tanterve az 1-8.
évfolyamokon – a vertikális tanterv
Magyar nyelv és irodalom
A nyelv az emberi kapcsolatteremtés alapvető eszköze és éppen ezért a tanítás egészét behálózza és
meghatározza. A gyermeki tudat az iskoláskor kezdetén válik éretté arra, hogy a szóbeliségből
továbblépjen az írásbeliségre. Ez nem egyszerűen kézügyesség és technika kérdése, mint ahogy az
írás sem csupán a beszéd jelekkel történő lejegyzése. Sokkal inkább két különböző gondolkodási
formáról van szó, melyeket könnyen összehasonlíthatunk, ha az emberiség kultúrtörténetében
vizsgáljuk az szóbeliségből az írásbeliségbe történő átmenetet. A szóbeliségre jellemző, hogy
mögötte álló tudat mitikus jellegű, konkrét képekben gondolkodik és erősen él a helyzethez és
rítushoz kapcsolódó közösségi emlékekben. Az írásbeli tudat racionális és a történelmi érzékenység
jellemzi. Törekszik az elvont összefüggéses feltárására, alapja a meghatározás és a logikus
kategóriákban történő gondolkodás. Természetesen mindkét tudatforma megjelenhet szóban és
írásban is. Az eposzok, a mítoszok, a lírai alkotások és a drámák olvashatók ugyan, de elsősorban a
szóbeliség verselő hagyományából táplálkozó kifejezési formák; a tudományos és történelmi írások
és egyéb próza művek inkább az írásos hagyományhoz tartoznak. Az iskola több évezredes
intézménye elsősorban az írásos hagyományt képviseli, háttérbe szorítva a szóbeliségben megőrzött
értékeket. Magyar nyelv és irodalom tantárgy tanításában, arra kell törekedni, hogy a szóbeliség
kultúrája megmaradjon és úgy fejlődjön, hogy erre erős írásos kultúra épülhessen. A gyermeki
fejlődés első szakaszában, a járás tanulásában, a beszéd és a gondolkodás elsajátításában a nyelvnek
közvetítő szerepe van. Tulajdonképpen a nyelv és a beszéd segítségével a gyermekben az elsajátított
mozgás új minőségében tükröződik. A megtanult mozgások, az ügyesség így hat a gondolkodás
képességére. Kezdetben maga a beszéd alakítja a beszédhez és halláshoz használt szerveket,
amelyek a szavakat és mondatszerkezeteket észlelik, rendszerezik és megértik. Ez az anyanyelv
tanulása közben történik. Ezt követően, a nyelv válik a gyermek lelki életének egyik közvetítőjévé.
Egyfelől a nyelv lehetővé teszi, hogy a gyermek kifejezze önmagát és kapcsolatot hozzon létre a
világgal, másfelől segít rendezni és rendszerezni a gondolkodást, hogy a gyermek tapasztalatai
jelentést kapjanak. A nyelv az elsődleges megjelenítési módunk és az elsődleges közegünk, aminek
segítségével a világról és különösen a benne lévő viszonyokról képet alkotunk. A nyelv egyetemes
jellege képessé teszi az embert, hogy hozzáférjen bárki által, bármilyen nyelven közölt
gondolatokhoz. A nyelv elősegíti, hogy a földrajz és kulturális környezetből, ahova a gyermek
született, tovább lehessen lépni oda, ahol az egyén saját gondolatait képes kifejezni saját hangjának
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megtalálásával. A szoros köteléket, amely a beszélt nyelv valamint a földrajzi közeg között létezik,
szintén különös figyelemmel kell ápolni. A magyar nyelv mint szerves jelrendszer, szintén a világ
teljességét képezi le; mind szerkezetében, mind pedig működési rendjében a valóságot ragadja meg,
azzal egylényegű, a világ isteni-teremtő-rendjét nem csupán tükrözi, 64 hanem újra is alkotja. A
gyermekdalok és versek, kiszámolójátékok az egész köznyelvi hagyomány, fontos a gyermek
számára. Ezt a beszélt elemet a helységnevek, legendák, mondák és a néphagyomány gazdag
szókincse egészíti ki. Pubertással a gyermekben lezajló testi folyamatok ellensúlyozására, a
nyelvnek a köznyelvi szinten túl kell terjednie, egyetemesebb minőségeket kell kutatnia az eszmék
világában. Ebben az időszakban veszíti el a fiatalember természetes kapcsolatát a nyelv szellemével
és immár tudatos munkával kell visszaszerezni azt.

1. évfolyam

Fejlesztési cél
Az iskolánkban ugyanolyan fontos a verbális nyelvi készség művelése és jelentőségének
hangsúlyozása, mint az írástudás művelése. A szóbeliség közvetlensége felébreszti a gyermek
figyelmét, érdeklődését és képzeletét. Ez alakít ki fogékonyságot a későbbiekben az irodalom
olvasásához és értékeléséhez – ennek a képességnek a megléte attól (is) függ, hogy az olvasók
mennyire képesek a szövegtartalmat a saját képzeletükben folyékonyan és gátak nélkül újraalkotni.
Ezért nagyon fontos a mesélés, hiszen a mese hallgatása közben a gyermek belső képeket készít –
különösen, ha a tanító „fejből”, szabadon mesél – átéli a szellemi mozgást, az érzelmi azonosulást.
Olyan meséket és történeteket kell a gyermek számára választani, amelyekből akár erkölcsileg, akár
a világban való helytállása érdekében biztos alapokat meríthet. Biztonságot ad a gyermeknek az,
hogy a történetek egységben tartják a megismerhető világot. Ez a megközelítés folytatódik a
további években a korosztálynak megfelelő változtatásokkal.
Az első osztályban nyelvtant még nem tanulnak a gyerekek. Az írás fejlődése összhangban van az
emberiség fejlődésével. Az írás eredete a képírásig (piktográfia) nyúlik vissza. A magdaléni kultúra
barlangrajzait még a feltűnően természethű ábrázolás jellemzi, az ezt követő korok
barlangfestményei egyre stilizáltabb formában, a lényegre szorítkozva, csak pár vonással utalnak az
ábrázolt tárgyra. Később ez az élethűségtől eltávolodott, jelképes ábrázolás vezetett a képírás apró
jeleinek kialakulásához. Ezt követte aztán a fogalomírás (ideográfia), a szó- és szótagírás, majd a
betűírás.
A képírás kialakulásával megszülettek az első absztrakt jelek, de a kapcsolat a fogalom és az eredeti
kép között megmaradt. A kép a teljes emberhez szól, a teljes embert ragadja meg, akaratában,
érzésében, gondolkodásában. A gyermeknél is fontos, hogy a jeleket tudják kötni a külvilághoz,
legyen belső élményük róla, ne csupán az intellektus útján kelljen felfogni, amit tanulnak. A
betűtanítást is mesével vezetjük be, és mesék kísérnek végig minden egyes hangot, amelyek
betűkké formálódnak. A gyerekek így természetes kapcsolatot találnak a betűk és a külvilág között,
amely segítségükre van abban, hogy a már jelként használt, a világtól elszakított betűket az
érzéseiken keresztül megragadják és összekapcsolják azzal, ahonnan ezek a szimbólumok eredetileg
65

származnak. A gyerekek olvasni az általuk vagy a tanár által táblára írt szövegen tanulnak.

Ajánlott szépirodalom:
Grimm legszebb meséi Benedek Elek meséi Illyés Gyula: 77 magyar népmese Fésűs Éva:
Ezüsthegedű, más népek meséi Török Sándor: Falatka királysága Weöres Sándor, Károlyi Amy,
Kányádi Sándor, Zelk Zoltán, Tarbay Ede, Szilágyi Domonkos versei

Tantárgyi fejlesztési célok
A mindennapi élmények tartalmának felidézése, elmesélése. Az órazáró történet részben vagy
egészében emlékezetből történő felidézése.
Figyelem a társaira és a felnőtt beszélgetőtársakra.
Törekvés a mások számára érthető és kifejező beszédre.
Az önálló feladatvégzés egyes lépéseinek megalapozása és gyakorlása.

Fejlesztési követelmények
A nyomtatott nagybetűk bevezetése, fokozatosan. Teljes mondatok másolása és hallás utáni leírása,
melyek a már megismert, elhangzott történetekből emelkednek ki. Ezeken a megdolgozott és leírt
mondatokon kezdenek el olvasni a gyerekek. A tanár által választott rövid szövegeket is
illusztrálják. A reggeli kör mondókáinak, verseinek kórusban szavalása.

A fejlesztés várt eredményei
A gyermekek képesek az osztály egészével verseket, mondókákat kórusban szavalni. Megtanulják
követni a tanár által adott utasításokat. Képesek egyszerű beszédgyakorlatokat és nyelvtörőket az
osztály egészével együtt mondani. Megtanulják a tanárok által mesélt történetek, számukra lényeges
pontjait felidézni. Kisebb szerepek eljátszására is vállalkoznak. Megtanulják a nyomtatott
nagybetűk írását. A gyakorlat során képessé válnak hosszabb, összefüggő szöveg másolásának
leírására.

2. évfolyam
Fejlesztési cél
A második osztályban tovább folytatódik a mondókák, körjátékok, nyelvtörők gyakorlása, amelybe
bekapcsolódik a helyese ejtés tanítása is: „a hanggyakorlatokon, a kiejtés-gyakorlatokon (a
magánhangzók, mássalhangzók helyes ejtésén), a hangsúly gyakorlatokon és a ritmus
gyakorlatokon” (Montágh Imre: A beszéd művészete) keresztül. A különböző nyelvi nehézségekkel
küzdő gyermekek esetében elkezdődik a támogató munka, melyre a szakirányú (pl. logopédiai)
segítségek között az euritmia bizonyos ága, a gyógyeuritmia is alkalmas.

Ajánlott irodalom
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Szentek élete, a fabulák és a természeti mesék. A mesélőnek az egész embert meg kell ragadnia.
Fontos, hogy a gyermek egész testében érezzen valamit az elmeséltekből. Csupán az átérzett
dolgokból, az indulatokból, amelyet keltünk kell következnie az elmondott dolgok megértésének.
Amikor mesét vagy legendát mond a tanító vagy festéses rajzolásos feladatot végeztet a
gyermekekkel, nem magyarázza, hanem hagyja, hogy az megragadja a teljes embert. A gyermek
csak utólag, önmagából kiindulva jut el a dolgok megértéséhez. Az állatmesékben az egyoldalú
emberi tulajdonságok és érzések (pl. kapzsiság, ravaszság, irigység, nagyravágyás) jelennek meg.
Míg a legendák világa a tiszta érzéseket és emberi értékeket hordozzák (pl. Szent Erzsébet, Szent
Ferenc, Szent Kristóf történetet.
Hangsúlyos helyet kapnak a memoriterek (Weöres Sándor, Csokonai Vitéz Mihály, Petőfi Sándor,
Zelk Zoltán, Kányádi Sándor versei), és a dramatikus játékok, melyek szituatív jellegüknél fogva,
több irányban is ápolják és fejlesztik a gyermekek nyelvi készségeit, képességeit: a nem verbális
kommunikációs eszközöket (gesztus, tekintet, szövegfonetikai, mondatfonetikai eszközök
alkalmazása, testünkkel való kommunikálás lehetőségeit), a produktív és a reproduktív beszédet
stb., a szókincs bővítését. Szervesen kapcsolódva az előző évben már elkezdett munkához a nagy
nyomtatott betűk után megismerkednek nyomtatott kisbetűkkel. Megszülethet az első olvasókönyv
is, amely a tanár által kiválasztott szövegek, a reggeli körből ismert versek, mesék, természeti
történetek gyűjteménye, s melyhez a gyermekek aktív részvételükkel erőteljesen kötődnek.
Az év második felében bevezetésre kerülhet a folyóírás, de ez harmadik év elejére is tehető. Az írás,
egyben az olvasás tanulása is. A leírt szövegeket az óra végén mindig elolvassa az osztály. Először
a gyermekek által leírt verseket, mondókákat olvassák, a nyomtatott szöveg olvasása csak ezután
következhet. Kisebb versek és mondókák csak akkor kerülnek a füzetbe, ha azokat a gyermek már
ismerték és többszöri mondás után elsajátították (interiorizálták). Nagyon fontos a kórusban történő
olvasás, először a tanítóval együtt. Tőle veszik át a gyerekek a vers zeneiségét, az értelmi
hangsúlyokat, a hangszín változásait stb. Azután a tanító nélkül az osztály egyedül, majd egy-egy
gyerek olvas.
A nyelvtan előkészítése a verbális kifejezőkészség alapozásával történik. A hosszú magán- és
mássalhangzók helyes ejtésével tudatos munka folyik a nyelvhasználat terén, mely lassan
megalapozza a magyar helyesírást. A verseken és ritmusokon keresztül képet kaphatnak a szó és
mondat egységéről.

Fejlesztési követelmények
● önálló versmondás (erős ritmusú és sok ismétlést tartalmazó versek, természetversek)
● nyelvtörők, ritmusjátékok
● szóbeli kifejezésmódok eltérő minőségeinek megjelenése (cselekvést kifejező igék
hangsúlyozása, a leíró elemek és nevek felfedezése, a tulajdonságok kifejezése)
● tanmesék, elsősorban állatokról szóló mesék: Ezópus, Heltai Gáspár, Leonardo da Vinci, La
67

Fontaine, Lessing meséi, az amerikai indián hagyomány állatmeséi, szentek élete és legendái
● nyomtatott kisbetűk/folyóírás írása, vastag színes ceruzával - folyóírás bevezetése - a másolt
szövegeket a tanár a táblára írja, melyek tartalma a főtanítás témájához kapcsolódik
● a tanár által adott ismert szövegek közös és egyéni olvasása -olvasókönyv készítése - a
magas és mély magánhangzók megkülönböztetése hallás alapján,
● hosszú és rövid mássalhangzók hallás utáni megkülönböztetése A gyakorlás eszközei:
játékos gyakorlatok egy szó első és utolsó hangjának, a szóban szereplő magánhangzók,
mássalhangzók megtalálására és meghatározására. Rímjátékok és ábécéjátékok
(ábécérenddel együtt). - betűk behelyettesítése új szavak képzéséhez, szólánc, adott
hangokból szavak alkotása, találós kérdések

A fejlesztés várt eredményei
Az első osztályban elsajátított képességek további ápolása mellett, az önálló versmondásban is
jártasságot szereznek (bizonyítványversek elmondása). Gyakorlatot szereznek általuk ismert
szövegek kórusban történő szótagolására. Jártasságot szereznek a találós kérdések megértésében és
megfejtésében. Képesek egyszerű nyelvi játékokban való részvételre pl. szólánc. Részleteiben
képesek a tanárok által elmesélt történetek felidézésére. Megtanulják és gyakorolják a nyomtatott
kisbetűk írását. Elsajátítják a folyóírást, megtanulják a betűk ábécés rendjét. Képesek hosszabb
szövegek pontos másolására. Jártasságot szereznek néhány gyakori szó helyes betűzésében és
elválasztásában.
Az írási és olvasási nehézségekkel küzdő gyermekek támogatása:
A második osztály végére az osztálytanítónak látnia kell, melyik gyermeknél jelentkezik tanulási
nehézség az írás-olvasás terén. A legaszténia megelőzésére a Waldorf-pedagógia különös gondot
fordít: az olvasás és írástanítás során a következő szempontokat tartja szem előtt:
● nem a lehető leggyorsabban,
● nem a lehető legkorábban,
● de átfogóan, a gyermek egészét
● az akarati és érzésbeli képességeit egyaránt megszólítva egyengeti az íráshoz és az
olvasáshoz szükséges gondolkodási utat. A kialakult írás- és olvasászavart elsősorban
hallás- és beszédgyakorlatok útján enyhítjük.
Mindezek mellett a - mozgáskoordinációs gyakorlatok, - egyensúlygyakorlatok (testföldrajz) térorientációs gyakorlatok, - szimmetriagyakorlatok (pl. formarajz) is jelentős támogatást
nyújthatnak az előrehaladásban.
Ha van gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus az iskolában, ajánlott a második osztály végén minden
gyermek nyelvi, motorikus, koordinációs, látási- és hallási képességeit felmérni, és megvizsgálni.
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Ha nincs, akkor az osztálytanítónak érdemes különleges figyelmet fordítania azokra a gyermekekre,
akiknél a következő jelenségek közül, több egyidejűleg fordul elő és szakember segítségét kérni.
A következő lista támpontot nyújthat ehhez: - gyenge egyensúly - gyenge koordináció - szaggatott
mozgás - nehezen dob és kap el labdát - nehezen tud egyenesen ülni vagy állni - helytelen
ceruzatartás - helytelen betűformálás - képtelen egyenesen írni előre vonalazott lapon - összekeveri
a kis- és nagybetűket - felcseréli vagy megfordítja a betűket, számokat (pl. b/d, p/q, u/n, s/z, 2/5,
6/9, 3/E, 7) - túl sok vagy kevés lábat rajzol a betűknek (m, n) - nem tiszta beszéd - rossz
emlékezőképesség.
Megoldás még, hogy a felmérés időszakára és az ezzel kapcsolatos feladatok, javaslatok megírására
szerződéses megbízással a témában jártas szakembert bíz meg az iskola. Induló iskolánk, amely 1.
és 2. osztály párhuzamos indítását vállalja, ez utóbbi mellett döntött.

3.évfolyam

Fejlesztési cél
A reggeli ritmikus részben az első két évben elkezdett munka folyik tovább. Különösen hangsúlyos
helyre kerül a beszédartikuláció, a légzéstechnika, a hangsúlyozás, a beszéd ritmusának és
dallamának érzékeltetése. A nyelvtörők, mondókák, versek gyakorlása, közös csoportos és egyéni
mondása kellő lehetőséget nyújt a nyelvi készségek fejlesztésére.

Ajánlott irodalom
Az Ótestamentum történetei, illetve magyar írók versei (Weöres Sándor, Csokonai Vitéz
Mihály, Kányádi Sándor, Zelk Zoltán ). Az év második felétől egy kiválasztott olvasmányt is
feldolgozhatnak a tanár vezetésével (pl. Móra Ferenc: Kincskereső kisködmön). Az 1. és 2.
osztályban felsorolt magyar költök gyermekversei, Lázár Ervin regényei (Berzsián és Dideki, A
hétfejű tündér, Szegény Dzsoni és Árnika, Bab Berci kalandjai, A kisfiú meg az oroszlánok);
Csukás István: A téli tücsök meséi; Selma Lagerlöf: Krisztus-legendák; Jacob Streit: És lőn
világosság, 365 történet gyerekeknek a Bibliából
Ennek az évnek feladatai közé tartozik az olvasási készség és képesség fejlesztése. A gyermekek a
már második osztályban elkezdett módon a rövidebb szövegekről lassan áttérnek a hosszabb
szövegek olvasására. Az előző évi olvasókönyv alapján a tanító vezetésével ebben az évben is
közösen megformálható egy olvasókönyv, mely hűen és egyénien követi az osztály arculatát,
figyelembe véve az év aktuális témáit (ószövetségi történetek, mesterségek, házépítés). Ez a könyv
is év végén kerül bekötésre, s a gyermekek munkái illusztrálják, mely megfelelő visszajelzést adhat
a tanítónak, tekintetbe véve az elsődleges megértés ellenőrzését. A mindenkori cél az olvasás
fejlesztése, a megfelelő olvasási sebesség kialakítása és törekvés a hangsúlyos, kifejező olvasásra.
Az írás-olvasástanítás nem különül el egymástól, de az íráskészség kialakításának érdekében
bizonyos részterületek nagyobb hangsúlyt kapnak. Fontos, hogy az első, illetve a második
osztályban használt viaszkrétáról és vastag színes ceruzáról fokozatosan térjenek át a gyerekek a
töltőtollra. Gyakorlatot szereznek az előttük lévő üres papír arányos kitöltésére (a térhasználatra) és
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a betűk pontos nagyságának megformálására, a sorkihagyásokra, bekezdések elhelyezésére.
Továbbfejlesztjük a gyermekek azon képességeit, hogy önállóan is kezdjék leírni az élményeiket,
rövidebb-hosszabb olvasmányaikat. Ezáltal megteszik az első lépéseiket is az írásbeli fogalmazás
felé. Lehetséges, hogy a folyóírás bevezetésére a harmadik osztály első félévében kerül sor.
Meseszerűen szövődik bele az oktatásba a nyelvtan. Megismerkednek a mondatfajtákkal a tartamuk
és a hangsúlyuk szerint. A gyakorlásokból és az élethelyzetekből kinőve megfogalmazódnak a
szabályok, amelyek memorizálása még nem kötelező. Fontos, hogy alkalmazás és felismerés
szinten legyenek tisztában a különböző mondatfajtákkal. A szófajok közül az igével kezdődik a
nyelvtan tanítása, a főnevekkel folytatjuk és végül a melléknevek kerülnek bevezetésre. A szófajok
elsajátítása sok cselekvéssel, játékkal, tapasztalatszerzéssel történik. A főnév kimondása által az
ember elkülöníti magát a környezettől, a melléknév kimondása által összekapcsolja magát vele, az
ige kimondása által pedig tevékenyen beleoldódik a környezetbe, együtt mozdul vele.

Tantárgyi fejlesztési célok
A mindenkori cél az olvasás fejlesztése, a megfelelő olvasási tempó kialakítása és törekvés a
kifejező olvasásra. A rendszerbe foglalás helyett a nyelvtan tanításának célja a harmadik osztályban,
hogy az eltérő minőségeken keresztül ismerjék fel a gyermekek a különböző fajtájú mondatokat és
szófajokat. Szövegalkotás fejlesztése; önálló fogalmazás készítése, lényegkiemelés. Rendszeresen
vezetett füzetek készítése. Önálló feladatmegoldás. Szövegértés fejlesztése hallott szöveg utáni
pontos felidézéssel és írott szövegből lényegkiemeléssel.

Fejlesztési követelmények
● leíró és humoros költemények, hosszabb versek a házépítés, kézműves munkák,
mezőgazdaság témájából (elő is lehet adni ezeket).
● az Ótestamentum: a világ és az ember teremtése, a Paradicsomból való kiűzetés, nagy
ótestamentumi alakok tetteinek bemutatása.
● Móra Ferenc: Kincskereső kisködmön
● a folyóírás használata: jól formált, esztétikus, olvasható írás, helyes kéz- és testtartás.
● töltőtoll használata
● fogalmazások írása a főoktatás témáival kapcsolatban.
● rendszeres hangos olvasás. –
● az olvasókönyv készítése tananyaghoz
mesterségek, bibliai történetek).

kapcsolódó

témakörökből

(házépítés,

● beszéd fő részeinek különleges jellemzői: az óhajtó és a felkiáltó mondat, intonáció,
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hangsúly, dallam.
● a három fő szófaj és eltérő tulajdonságaik: ige („cselekvő szó”), főnév („megnevező
szó”), melléknév („tulajdonság szó”).
● az igekötők helyesírását is gyakoroljuk.
● az írásjelek, pontok, vesszők, nagybetűk, kisbetűk, felkiáltójelek és kérdőjelek
használata elsősorban azt vizsgálva, hogy milyen beszédbeli tartalmat jelölnek az
írásjelek.
● kis színdarabok előadása a főoktatás témáinak köréből.

A fejlesztés várt eredményei
Az első és második osztályban elsajátított képességek további ápolása mellett a gyerekek
képessé válnak összetettebb történetek és események pontos visszaadására. Az epochák
témájához kapcsolódó színdarabokban önálló szerepet is vállalnak. Második osztálytól kezdve
egyre nagyobb jártasságot szereznek az általuk ismert szövegek nagyobb egységekre
tagolásában. Ebben az évben szövegek hallás utáni mondatra tagolásában is gyakorlatot
szereznek. Megismerkednek a leggyakrabban előforduló írásjelek használatával (mondatvégi
írásjelek, vessző). Gyakorolják az ige, a főnév és a melléknév példákon keresztül történő
felismerését, jellemzését, a mondatalkotást. Képessé válnak saját élményük egyszerű formában
történő önálló megfogalmazására. Jártasságot szereznek ismert szavak írásban történő
elválasztásában, ismert szöveg szótagolás utáni olvasásában. Képesek lesznek az órán leírtak, és
elhangzottak megértésére és felidézésére a lényeg kiemelésére. Gyakorlatot szereznek az ismert
szavakat tartalmazó szövegek hangos értőolvasásában. Egyszerű nyelvezetű könyvek önálló és
hangos olvasását egyaránt elsajátítják ebben az évben.

4.évfolyam
Fejlesztési cél
A 4. osztálytól kezdve egyre jobban szétválik az írás és az olvasás képességének gyakorlása.
Fontos, hogy a beszélt nyelv művelése is folytatódjon szavalással, beszédgyakorlatokkal,
beszámolókkal, leírásokkal, megbeszélésekkel és megfigyelésekkel. Igazán jól olvasni a jól beszélő,
artikuláló ember tud, ezért megfigyelendő és kezelendő a gyerekek beszédtechnikája.
Hangsúlyosnak tekinthető a beszédlégzés, a beszédritmus tagolása, a mondatok dallamának játékos
gyakoroltatása, a nem verbális kommunikáció eszközeinek mélyítése, szerep- és drámajátékok
használata. A szóbeli fogalmazás felől kell törekedni az írásbeli fogalmazás tanítása felé.
Kívánatos mind az írás, mind az olvasás terén a képesség szintjére jutni, hogy az önálló tanulás
lehetőségét mélyíteni tudjuk a gyermekeknél. Ennek az évnek az irodalmi anyaga a germán
mitológia, illetve a magyar mondavilág a honfoglalásig. A mitológia nagy képei elbeszélései
közvetítik azt a lelki tartalmat, amelyre szüksége van a gyermeknek ebben az életkorban. A lelki
kötődéssel megélt szövegek nagy lendületet adnak az olvasás technikájának is. Természetesen más
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népek teremtéstörténeteit és mitológiáját is feldolgozhatjuk (pl. Kalevala). A feltételezhetően
készülő olvasókönyv továbbra is az osztály arculatát követi. Anyagát a mondák és mitológiai
történetek, illetve magyar költők versei, meséi alkotják.
Az írás képessége feltételezi a már tanultak alkalmazását. A tollbamondás jelentőségét a rendszeres
gyakorlás által hangsúlyozzuk. Memoritereket is tanulnak a gyerekek, ezek kiválasztásában
formailag az alliteráció a legfontosabb, a mozgással végzett versmondás mélyíti el igazán a
mondanivalót. A közösen feldolgozott irodalmi művek mellett házi olvasmányt is kaphatnak a
gyerekek, melynek témája kapcsolódik az év hangulatához, a főoktatás témáihoz. Erről
olvasónaplót készítenek sok illusztrációval a gyerekek. Az év témái az ige, főnév és melléknév
csoportosítása és felismerése mellett ismeretek átadása a névelőről a személyes névmásról és egyéb
képszerűen megragadható szófajokról (pl. számnevek, igekötők). Mindezek a harmadik osztályos
témakörök kibővítését jelentik.
A 4. osztály fő nyelvtani témája az igeidők. Fontos, hogy a gyermekek megéljék a három időnek –
jelen, múlt, jövő – az állandóan változó minőségét, „folyó” jellegét. Ebben az életkorban hangsúlyt
kap a szavak elválasztása, a magyar ábécé pontos ismerete, a szótövek felismerése. A főnevek
toldalékolhatósága, a térbeli viszonyok és elhelyezkedések szintén a 4. osztály témái. A
középpontozásban a kérdő és a felkiáltójelek használatát lehet továbbmélyíteni és kitérni a vessző
szerepére a mondatban. A magyar nyelv szórendjével is foglalkozunk. A párhuzamokban való
gondolkodás áthatja nyelvünk, műveltségünk és gondolkodásunk egészét. A mondat feletti
szinteken is hasonlatokban és párhuzamokban szerveződnek szövegeink, lehetőleg kerülve az
alárendeléseket és meghatározásokat. A helyesírás fejlesztésében döntő szerepet játszhat a már
előző években elkezdett munka: a hangos olvasás gyakorlása, a beszédművelési gyakorlatok, a
figyelem koncentrációjának fejlesztése, a szó emlékezet fejlesztése s annak az igénynek kialakítása,
mely a gyermeket ebben az életévben ösztönözheti arra, hogy írásbeli munkája igényes, pontos,
szép legyen. Törekedni kell nehezebb helyesírási helyzetek gyakorlására: az emlékezetből írásra,
illetve önálló gondolatok leírására, megfogalmazására. Ebben segítenek azok a versek, mondókák,
találós kérdések, melyeket a gyermekek ismernek, és az emlékezetükből könnyedén előhívnak.
Hangsúlyt kap a pontos „j” és az „ly” gyakoroltatása a leggyakrabban előforduló szavakon.

Fejlesztési követelmények
● az évszakhoz kötődő természet versek a józan észről és az emberi bölcsességről szóló
versek, a főoktatás témájához kapcsolódó költemények

● az Edda részletei, az alliteratív költészet, a Kalevala
● az Edda, az északi istenek és hősök legendái
● a magyar mondák és mítoszok és a Kalevala részletei
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● beszámolók írása az iskolai és napi történetekről és eseményekről
● leírások állatokról, történelmi jelenetekről, a helybeli tájakról szerzett benyomásokról,
utazásokról
● hosszabb szövegek másolása
● tollbamondás különféle módon
● gyakori, de nehéz szavak helyesírása
● ismeretlen szavak kiejtésének és helyesírásának gyakorlása
● ismerkedés az értelmező kéziszótárral
● az igeidők ( a fő igeidők: múlt, jelen, jövő idő jellemzői, képzésük)
● a főnevek toldalékolhatósága, a térbeli viszonyok és elhelyezkedések
● a kérdő és felkiáltójelek, a vessző
● számnév meghatározása és alkalmazása, az igeidők szerepe és helyesírásuk
● osztálydarab a tanult mitológiai történetekből vagy az eposzokból.

Ajánlott szépirodalom
Negyedik osztálytól a gyerekek egy-egy irodalmi művet közösen dolgoznak fel. Az alább felsorolt
javaslatok közül/mellett az osztálytanító választja ki ezt a művet. A kiválasztásnál fontos szempont,
hogy a mű nyelve az osztály számára könnyen befogadható legyen, a könyv egységes irodalmi
alkotás legyen, és témájában kapcsolódjon az év fő témáihoz (pl. az állattanhoz Fekete István
regényei, Kipling: A dzsungel könyve stb.). Edda; Germán-kelta regék és mondák; Tolkien: A
Babó; Beke Margit: Északi hősök; Komjáthy: Mondák könyve; Lengyel Dénes: Régi magyar
mondák; Fekete István: Vuk, Kele, Bogáncs stb.; Rudyard Kipling: A dzsungel könyve; Selma
Lagerlöf: Nils Holgersson; Baum: Óz, a nagy varázsló; Lewis Caroll: Alice Csodaországban, Alice
Tükörországban; Carlo Collodi: Pinocchió; Travers: A csudálatos Mary sorozat; Eric Knight:
Lassie-regények.

A fejlesztés várt eredményei
A beszéd gyakorlatokban figyelni tudnak a helyes légzésre és a szavak helyes ejtésére. Megtanulnak
különböző ritmusú verseket kórusban szavalni. Az önálló versmondásban is egyre nagyobb
gyakorlatot szereznek. Képessé válnak szóban történő közös történet alkotásra. Az osztálydarabban
önálló szerepeket játszanak el. Képesek az aktuális témához kapcsolódó történetek pontos
elbeszélésére. Magabiztos és önálló olvasásra képesek a központozás figyelembevételével.
Gyakorlatot szereznek gyakori nehéz szavak helyesírásában (pl. j-ly). Olvasónaplót készítenek a
házi olvasmányokból. Jártasságot szereznek megtanult szövegek emlékezetből való – elfogadható
pontossággal történő – leírásában. Megtanulják az ige a főnév és melléknév definiálása mellett a
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leggyakoribb szófajok jellemzőit.

5.évfolyam
Fejlesztési cél
Irodalom: Kommunikációs helyzet, a beszélő és hallgató szerepe. Tiszta hangképzés. Igény az
egyéni beszédmódra - beszédművelési és helyesírási feladatok folyamatos gyakoroltatása.
Népköltészeti és műköltészeti alkotások ismertetése, nyelvtörők, kiszámolók, mondókák, versek
tanulása. A népmesevilágról szerzett ismeretek bővítése. Versek, szövegrészletek az ókori kelet
irodalmából, ó-indiai, ó-perzsa, görög, latin versek, versrészletek, időmértékes verselés.
Dramatikus játékok: A történelem tanításához kapcsolódó mitológiai történetek, mondák, bibliai
történetek ismertetése, előadása.
Petőfi Sándor élete és költészete, kiemelve a János Vitéz című művét. Egyes fejezetek pontos,
kifejező elmondása - megtanulása.
Versek ritmusai, zeneisége; jelzők hasonlatok, metaforák.
Az irodalmi alkotások időbeli és térbeli rendezettsége.
Homérosz: Odüsszeusz című eposzának megismerése, klasszikus ókori mondák: ó-indiai, sumer akkád, egyiptomi és görög mondavilág.
Fogalmazás: Szóbeli leírás, egy növény bemutatása vagy egy táj hangulatának megfogalmazása.
Nyelvtan: Az előző években tanult helyesírási ismeretek gyakoroltatása és tudatosítása
(mondatfajták, szófajok). Mondatelemzések előkészítése. A szó jelentése, szófaji ismeretek
elmélyítése. Szófajok pontos meghatározása: ige, főnév, melléknév, számnév, igenevek
előkészítése, névmások, kötőszavak használata. Névelők, névutók, igekötők felismerése. Idézés,
idézőjel, gondolatjel használata, központozás.

Felhasználandó irodalom
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Benedek Elek magyar népmese-gyűjteményei
Klasszikus ókori mondák
Weöres Sándor: Furulya, Robogó szekerek, Mese
Tamkó Sirató Károly: Vándor Móka
Vidor Miklós: Nyelvtörők
Babits Mihály: The osophikus ének
Petőfi kötetek
Ó-perzsa napimádság
Homérosz: Odüsszeia
Anakreon: Gyűlölöm...

Ajánlott olvasmányok
▪
▪
▪
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▪ Fekete István művei
Eric Knight: Lassie
Felix Salten: Bambi
Móra Ferenc művei

▪

Charles Kovacs: Görög mitológia és történelem

A fejlesztés várt eredményei
A kapcsolattartás elemi udvariassági formáinak ismerete és alkalmazása. Helyes hangképzés, tiszta
beszéd. Szépirodalmi szövegek értelmes, folyamatos felolvasása felkészülés után. A szöveg
megértését biztosító készségszintű néma olvasás. Szép, olvasható íráskép. Nyelvtani ismeretek
helyes alkalmazása. Önálló szövegalkotás. Hallott szövegek, önmaguk által megfogalmazott
szövegek helyes leírása.

6.évfolyam
Fejlesztési cél
Irodalom: A magyar irodalom története. A magyar mondavilág, népballadák, történelmi
ismeretekhez kapcsolódva irodalmi művek megismerése. 10-15 Arany János vers megtanulása,
ismerkdés a balladáival.
Arany János életének részletes feldolgozása. Petőfi és Arany barátsága. Arany fő műve: Toldi szereplők jellemzésének módjai. Felkészülés a Toldi bemutatására - első két ének dramatizálása.
Csokonai Vitéz Mihály élete és költészete.
Fazekas Mihály élete, Lúdas Matyi feldolgozása - a humor kifejezésmódja, előadás hangneme.
Fogalmazás: Jellemzések írása. Szólások, közmondások. Gyakorlatok a köznyelv és a szépirodalom
nyelvének megkülönböztetésére. Természeti jelenségek pontos leírása, a történelmi események
képszerű elbeszélése.
Szótári ismeretek, könyvtárhasználat kiselőadásokra való felkészülés során.
Nyelvtan: Az ige alanyi és tárgyas ragozásának árnyalatbeli különbségeit érzékeltetjük. Igemódok,
igeidők, igenevek pontos ismereteinek elmélyítése. Tő- és sorszámnév. Névmások előkészítése.
Névszók többes száma. Határozott és határozatlan névelő.
Stílusérzék képzése a kötőmód beszédben és írásban való helyes alkalmazása során. Tő és bővített
mondat. Mondatelemző feladatok. Alany, állítmány és a tárgy felismerése és jelölése.
Nyelvcsaládok, a magyar nyelv szókincse, ősi alapnyelvi szavak, jövevényszavak eredete.

Felhasználandó irodalom:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
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Népköltészeti alkotások: Kádár Kata, Görög Ilona
Római mitológiák
Weöres Sándor művei
Kányádi Sándor művei
Arany János költészete; Toldi
Csokonai Vitéz Mihály költészete
Fazekas Mihály: Lúdas Matyi
Janus Pannonius: A békéért
Assisi Szent Ferenc: Naphimnusz
Tibullus: Oetestatio belli

Ajánlott olvasmányok:
▪
▪
▪
▪

Komjáthy István: Mondák könyve
Gárdonyi Géza: A láthatatlan ember, Isten rabjai
Móra Ferenc: Rab ember fiai, A Pál utcai fiúk, Aranykoporsó
Mark Twain: Tom Sawyer kalandjai

A fejlesztés várt eredményei
Eligazodás a mindennapi kommunikációs élethelyzetekben: kapcsolatfelvétel, szándék- és
véleménynyilvánítás, tájékoztatás. A kapcsolattartás elemi udvariassági formáinak ismerete és
alkalmazása. A kifejezés fő szabályaihoz és a beszédhelyzethez alkalmazkodó beszéd. Helyes
hangképzés, szépirodalmi szövegek értelmes, folyamatos felolvasása felkészülés után. A szöveg
megértését biztosító, készségszintű, néma olvasás. Rendezett, olvasható íráskép, megfelelő tempójú
írásmód. Megfelelő helyesírás, az egyszerűbb helyesírási szabályok önálló alkalmazása. Önálló
szövegalkotás szóban és írásban.

7.évfolyam
Fejlesztési cél
Irodalom: A gyermekek ebben a korban érzelmileg egyre jobban kötődnek társaikhoz, ugyanakkor
saját belső érzelmi világuk is erősen foglalkoztatja őket. Ennek megfelelően a következő
témaköröket dolgozzuk fel:
Barátság és szerelem, modern lírai költészet.
Az egyén és a közösség problematikája, Arany János balladái.
Hazaszeretet.
A reneszánsz irodalom és stíluseszközei.
Dráma: egy reneszánsz színdarab részleteinek bemutatása.
A barátság és szerelem témakörben szemelvényeket olvasnak a magyar és világirodalomból:
● Petőfi és Arany levelezése
● Petőfi, Vörösmarty szerelmes versei
● Dickens: Copperfield David (részletek)
● Shakespeare élete és művei, a színház belső világa
Az egyén és a közösség témakörben az alábbi művekkel ismerkednek meg:
● Mikszáth Kálmán: A jó palócok, A tót atyafiak c. kötetéből
● Defoe: Robinson Crusoe (részletek)
● Petőfi: A helység kalapácsa című művével
A hazaszeretet témakörben a tanulók megismerkednek Janus Pannonius, Vörösmarty, Petőfi, Arany,
Ady és Juhász Gyula hazafias költészetével:
● Janus Pannonius: Pannonia dícsérete
● Kölcsey Ferenc: Himnusz, Huszt
● Vörösmarty Mihály: Szózat
● Petőfi Sándor: Föltámadott a tenger, Az Alföld, Egy gondolat...
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● Arany János: V. László, Szondi két apródja
● Ady Endre: Csák Máté földjén
● Juhász Gyula: Magyar táj, magyar ecsettel, Tiszai csönd
Kötelező olvasmány: Gárdonyi Géza - Egri csillagok.
Valamennyien meg tudják különböztetni a verset és a prózát. Felismerik a különböző műfajokat:
elbeszélés, levél, eposz, vígeposz, elbeszélő költemény, leírás. E műfajok ismérveit saját
fogalmazásaikban is alkalmazzák.
A tanítás során fontos helyet foglal el a könyvtárhasználat ismerete; a kommunikáció - írásbeli,
szóbeli közlésmód; beszédművelés (helyes intonáció). A megismert történetek dramatizálása,
véleményalkotás, kifejezőkészség fejlesztése. A vers és próza területén a memoriter, melynek a
beszédművelésben is fontos szerepe van.
A témakörökön belül beszélgetés a társadalomról.
Nyelvtan: A szófajokról tanultak ismétlése, majd ismereteik bővítése - névmások, igenevek, az ige
alanyi és tárgyas ragozása.
Alany, állítmány, tárgy ismétlése, majd ismerkedés a bővítmények fajtáival, szófajaival - határozók
(hely-, idő-, eszköz-, mód-, részes- társ-), jelzők (minőség-, mennyiség-, birtokos-).
Az egyszerű mondat fajtái belső szerkezetük szerint - tőmondat, bővített mondat, hiányos mondat.
Összetett mondat - alárendelés, mellérendelés bevezetése.
A magyar helyesírás szabályainak ismerete és használata, a helyesírás továbbfejlesztése
gyakorlással.
A stílus és a nyelv kifejező eszközei szóban és írásban.

A fejlesztés várt eredményei
Ismerje fel és különböztesse meg az egyes irodalmi műfajokat. A tanult, olvasott szöveg
tartalmának értelmes ismertetése. Az olvasmányokhoz kapcsolódó, a művek ismeretét bizonyító
fogalmazás. Eligazodás és részvétel a közös kommunikációban, önálló véleményalkotás. Az
olvasott művek fontos ismérveinek megnevezése: szerző, cím, műfaj, téma. Memoriter: a megtanult
vers- vagy prózarészlet felidézése (a tanulók képességeihez mérten). Az olvasott szöveg kifejező,
értő olvasása.
Szófajok felismerése, megnevezése, alkalmazása. Egyszerű mondat felismerése és alkotása.
Mondatelemzés: mondatrészek felismerése, megnevezése, szófajuk ismerete.

8.évfolyam
Fejlesztési cél
Irodalom: A romantika és a XX. század magyar irodalma a fő témakör ebben az évfolyamban.
Megismerkednek a gyerekek jó néhány verssel, novellával, amely a kor hangulatát - életvitel,
szabadságvágy - tükrözi. Mélyebben vizsgálják a műveket szerkezetileg is, de a fő hangsúly a
tartalmi elemzés. Megismerkednek a tetőpont és a megoldás fogalmával, szerepével, majd önállóan
is megkeresik a helyüket a versekben, novellákban. Saját fogalmazásaikban is alkalmazzák ezeket
az elemeket a hármas egység (bevezetés, tárgyalás, befejezés) betartása mellett.
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Egy teljes színházi előadás létrehozása.

Ajánlott témakörök:
●
●
●
●
●
●
●
●

Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde
Móricz Zsigmond élete és művei - a szegénység tükrében
Ady Endre élete, versei - szabadság, forradalom, szerelem
Ady és Móricz barátsága
Karinthy Frigyes novellái - karikatúra, szatíra
József Attila élete, versei - szegénység, kritika, tragédia
Radnóti Miklós élete, versei - zsidóság, meghurcoltatás, szerelem
Illyés Gyula, Tamási Áron, Sánta Ferenc művei

Kötelező olvasmányok:
● Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig
● Tamási Áron: Ábel a rengetegben
Nyelvtan: Az előző években tanultak ismétlésével kezdünk - szófaji elemzés, mondattani elemzés a
tanult határozók és jelzők meghatározásával. A mondattani elemzés gyakorlása, elmélyítése során
új anyagként lép be a mondatábra megrajzolása.
Összetett mondatok: alárendelő, mellérendelő - fajtáik felismerése, megnevezése, jelölésük rajzzal.
A helyesírásnál a mondatok tagolására (vessző, pontos vessző, kettőspont, stb. használatára)
fordítunk nagy figyelmet, hiszen önálló fogalmazásaikban ezek alkalmazása elengedhetetlen.

A fejlesztés várt eredményei
Írók, költők életének jelentős mozzanatai, egyes műveinek ismerete. Novellák, versek hangulati
elemzése rövid megfogalmazásban. Írásaikban a hármas egység betartása. Határozók, jelzők
ismerete, jelölése, az összetett mondatok fajtáinak megnevezése.

Számtan és matematika
Bevezetés 1-4. évfolyam
A matematikában is, mint minden más tárgyban, a gyerekek természetét figyelembe kell venni. A
matematikatanítás három szakaszra tagolódik a Waldorf-iskolában. Az első három osztályt felölelő
első szakaszban a számtant a gyermekek életfunkcióival közvetlenül kapcsolódó tevékenységi
területről hívjuk elő, itt a ritmusra és művészi képzelőerőre építünk, a számokkal végzett munkát
ritmikus mozgással is segítjük, legyen az futás, tapsolás vagy ugrás. A kisgyermek a 9. életév
tájékáig a világot egységben látja. A számolás tanításában kezdetben az egészből indulunk ki, és az
egésztől haladunk a részek felé. A harmadik osztály végén a gyerekek biztonsággal mozognak a
természetes számok 76 világában. Mikor 10 éves korban az egységes világ töredezni kezd, eljön az
ideje, hogy a törtekkel foglalkozzunk. A gyerekek egyre tudatosabban élnek a világban, így a
számtanfeladatoknak is közelebb kell kerülniük a mindennapi élethez, valódi, praktikus, gyakorlati
példákkal kell foglalkoznunk. Így a 4-8. osztályt felölelő második szakaszban a fő hangsúly teljes
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mértékben áttolódik a gyakorlatra.
A 9. osztállyal kezdődő harmadik szakaszba való átmenetre a racionális szempontok belépése
jellemző. Iskolánk nyolc évfolyamos, a teljes kitekintés végett jeleztük a 9. osztályra jellemző
szempontot.

1. évfolyam
Fejlesztési cél
Az akaratlagos tevékenység dinamikájának bensővé kell válnia a megszámlálhatóság
megtapasztalása által. A képszerű ábrázolásban megnyilvánuló számminőség kell hogy motiválja a
gyermekek tevékenységét. Fontos szempont a test-orientált értelem iskolázása a mozgási
tapasztalatok, a mozgáslehetőségek (nagy és finom motorikus mozgások) kihasználása, valamint a
koordinációs gyakorlatok által. Emellett lényeges elem a számolástanulás első időszakában a képek
alkalmazása. Eleinte fontosnak látszik a tulajdonképpeni számolás lehető legkonkrétabb,
legszemléletesebb megközelítése, valamint „az egésztől a részek felé” vezérmotívum szem előtt
tartása. Ez azt jelenti, hogy ki kell alakítani az analitikus és a szintetikus gondolkodás helyes
kapcsolatát. A számolás tanításában kezdetben analitikusan kell eljárni. Az 1-ből, mint egységből
kiindulva kvalitatív módon mutatjuk meg a többi számot 1-től 10-ig. A számok írása a
szemléletesebb római számokkal kezdődik, amelyek az arab számoknál kevésbé absztraktak. Ezt
követi az arab számok használata.
A számfogalom kialakítását történetekkel segítjük, hogy a gyerekek érzelmi kapcsolatot tudjanak
kialakítani a számokkal, így ne csupán egy absztrakt szimbólum-rendszert lássanak a számokban. A
számok bevezetését követi a négy alapművelet bevezetése. Az első években a fejszámolás
képességének kialakítása kap nagyobb hangsúlyt és csak bemutató jelleggel ismerik meg a négy
alapműveletet leíró matematikai jelrendszert. Tehát a szóbeliség kap nagyobb hangsúlyt a feladatok
elvégzésénél. A matematikai műveleteket kezdetben analitikus módon - az egészből, az
eredményből kiindulva - részekre bontással vezetjük be. Ezzel a módszerrel a gyerekek a
matematika válaszok lehetőségének sokszínűségét is megtapasztalhatják.
A négy alapművelet egyszerre kerül bevezetése. A számsorok ritmikus, mozgásos tanulása is
elkezdődik. A feladatokat általában közösen vagy kisebb-nagyobb csoportban oldják meg, az
egyéni feladatmegoldások még ritkán jelennek meg.

Tantárgyi fejlesztési célok
Elsődlegesen a számfogalom kialakítása a tanulókban. Számjegyek írásának elsajátítása. A négy
alapművelet segítségével a fejszámolás képességének fejlesztése. Követelmények - Ismeretek /
fejlesztési követelmények Számlálás és egyszerű fejszámolás 1-től 100-ig tartó számkörben. A
számjegyek elsajátítása, kiindulva római/székely számjegyekből, amelyet az arab számjegyek
bevezetése követ. Négy alapművelet bevezetése és alkalmazása a természetese számok körében
1-20-ig terjedő számkörben. Fejszámolás gyakorlása a megadott számkörben. Az alapműveletekhez
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kapcsolódó alapvető matematikai műveleti jelek megismerése. Számsoros mozgásos bevezetése.

A fejlesztés várt eredményei
A tanulók eligazodnak az 1-től 100-ig tartó számkörben. A számjegyeket ebben a
tartományban felismerik. Fejben képesek egyszerű fejszámolásokat elvégezni a 100-as
számkörben. Biztonsággal számolnak fejben és írásban a 1-20-ig terjedő számkörben.

2. évfolyam
Fejlesztési cél
A második osztályban folytatódik az első osztály tanulási folyamata. A feladatok még mindig
szóban hangoznak el, és fejszámolás segítségével oldják meg a tanulók. A mozgásgyakorlatok
továbbkísérik a számolástanulást. Tapssal, lépéssel és egyéb ügyességet fejlesztő gyakorlatokkal:
ujjgyakorlatokkal, fonaljáték segítségével fejlesztjük a koncentrációs és memória képességet és a
finom motorikus készséget. Az írásos feladatok egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a szóbeli
megoldások mellett. Gyakoroljuk az analitikus és szintetikus formában megfogalmazott számolási
feladatok leírását. A számsorok gyakorlásával egyidejűleg bevezetésre kerül a szorzótábla. A
szorzótáblák elsajátítását segítik a számsorok grafikus megjelenítése.

Tantárgyi fejlesztési célok
A tanulók koncentrációs képességének fejlesztése. A számolás iránti érdeklődés fenntartása. A
természetes számok fogalmának bővítése. A négy alapművelet számkörének bővítése.
Követelmények - Ismeretek / fejlesztési követelmények A számkör kibővítése. A négy alapművelet
gyakorlása 100-as számkörben. Fejszámolás gyakorlása. A négy alapművelet gyakorlása (a
feladatmegoldás alapja még mindig a fejszámolás). Több különböző számtani műveletet tartalmazó
feladatok bevezetése és leírása. Egyszerű szöveges feladatok megoldása. Az oszthatóság
szabályszerűségeinek vizsgálata a páros és páratlan számok megismerésével. Számsorok rendszeres
gyakorlása, ismerete. A szorzótáblák bevezetése 1-től 10-ig.

A fejlesztés várt eredményei
A tanulók képesek 100-as számkörben biztonsággal a négy alapműveletet elvégezni fejben és leírt
formában. Ismerik a több műveletet tartalmazó feladatokat. Ismerik a páros és a páratlan számokat.
Emlékezetből tudják a számsorokat és a szorzótábla egyszerűbb sorait.

3. évfolyam
Fejlesztési cél
Amíg a korábbi évfolyamokon a számlálást és számolási feladatokat konkrét feladatokhoz kötöttük,
addig a harmadik osztályban a számfogalmat a különböző mérésekkel és a mértékegységek
bevezetésével általánosítjuk. A méréseket kezdetben alkalmilag választott, később szabvány
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egységekkel végezzük. A mérés-korszakban a gyerekek által a mindennapokban használt és
„belakott” tereket vizsgáljuk. A mérés eszköze, a mérték az emberhez kötődik, ezzel szembesülnek
a tanulók. A mértékegységek kialakulásának szociális szerepét és az egységes mértékegységek
használatának fontosságát tapasztalják meg ezáltal. A mérés során a számegyenes bevezetésére is
sor kerül. Ebben az osztályban megismertetjük az írásbeli alapműveletekhez kapcsolódó
feladatmegoldások módszereit, amelyek elsajátítása nagy hangsúlyt kap. Az “írásbeliség” a
matematikában a helyi-és alaki értékek megértésében nyújt segítséget. A fejszámolás továbbra is
lényeges eleme a matematika-tanulásnak. Ehhez kapcsolódóan a szorzótábla egyéni, emlékezetből
való ismerete a tanév végéig megtörténik.

Tantárgyi fejlesztési célok
A számfogalom általánosabb fogalommá válik. Megismerik a tér, tömeg, űrtartalom és idő
meghatározását, a tanult mértékegységeket alkalmazzák. Ezzel párhuzamosan megismerkednek az
írásbeli számolás technikai eljárásaival. A közös feladatmegoldást egyre többször az egyéni feladat
megoldások váltják fel.

Fejlesztési követelmények
Fejszámolás fejlesztése. Többjegyű számok összeadása és kivonása fejben. Számtani műveletek
számkörének bővítése 1000 fölé. A számok helyi-és alaki értékének bevezetése. A négy írásbeli
alapművelet bevezetése és gyakorlása. Kétjegyű számok szorzása írásban. Osztás egyjegyű
számokkal írásban. Számok kapcsolatainak vizsgálata, osztó és többszörös fogalma.
Mértékegységek ismerete, mérés választott és kialakított egységekkel. Tömeg, hosszúság,
űrtartalom, idő fogalmának kialakítása.

4. évfolyam
Fejlesztési cél
A gyermekek fejlődésében a 9. életévük elérése körül lényeges változások mennek végbe. A
környező világ és belső világuk harmóniája „darabokra törik”. A lelkükben végbemenő
változásokhoz igazodik a számolás és matematika tanterve, amikor is a 4. osztályban a gyermekeket
bevezetjük a törtszámok világába. Arra kell törekednünk, hogy a gyerekek megtapasztalják és
megértsék a törtek lényegét. Ezután gyakorolják a törtekkel a négy alapműveletet, valamint az
egyszerűsítést, bővítés, a közös nevezőre hozást és a törtek összehasonlítását. A harmadik
évfolyamban a mérés és az írásbeli alapműveletek során felmerült a maradék fogalma. A pozitív
egész számok halmaza már nem elégséges, hogy ezt a problémát kezelni tudjuk. A közönséges
törtek 80 bevezetésével lehetőség nyílik a pozitív egész számok rendszeréből kilépni és új szempont
szerint vizsgálni a világot. Az egész és a rész vizsgálata a gyermekben zajló változásokhoz is
kapaszkodót biztosít.
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Fejlesztési követelmények
Fejszámolás gyakorlása. Számtani műveletek kiterjesztése 10 000-es számkörre. Írásbeli szorzás és
osztás többjegyű számokkal. A műveletek közötti kapcsolat vizsgálata, műveleti sorrend és zárójel
használata. A közönséges tört fogalmának bevezetése. Azonos és különböző nevezőjű törtek
összehasonlítása, átalakítása. Négy alapművelet a közönséges törtekkel. Becslés, közelítő érték
megkeresése. A kerekített értékek fogalmának kialakítása. A legnagyobb közös osztó és a legkisebb
közös többszörös fogalmának megértése és használata.

A fejlesztés várt eredményei
Elsajátítják az írásbeli szorzás és osztás műveletét többjegyű számokkal. Ismerik a törtszámokat és
a hozzájuk kapcsolódó fogalmak jelentéseit. Elsajátítják a négy alapműveletet a közönséges
törtekkel. A tanulók ismerik a közös osztó és közös többszörös fogalmát. Képesek összehasonlítani
a törteket.

5. évfolyam
Fejlesztési cél
Az 5. osztályos tananyag elsődlegesen a negyedik osztályban előkészített törtek témakörével
foglalkozik.

Tantárgyi fejlesztési követelmények
● Közönséges törtek: számláló, nevező, törtvonal fogalma.
● Azonos nevezőjű, ill. számlálójú törtek összehasonlítása, sorba rendezése.
● Különböző nevezőjű törtek nagyságviszonyainak megállapítása közös nevezőre
hozással. Műveletek végzése közönséges törtekkel: összeadás, kivonás.
● Törtek szorzása, osztása egész számmal, eszközhasználattal.
● Törtek egyszerűsítése, és bővítése.
● Törtek vegyes számmá, vegyes számok törtekké való átalakítása.
● A közönséges tört átalakítása tizedes törtté (hányados).
● A számok – tizedes törtek is – alaki és helyi értéke. Írásbeli műveletek: tizedes
törtekkel írásbeli összeadás és kivonás. Szorzás, osztás 10-zel, 100-zal, 1000-rel.
● Közönséges és tizedes törtek helye a számegyenesen.
● Mérések során a kiló-, hektó-, deka-, deci-, centi- és millifogalmak megerősítése.
Mértékegységek rendezése, kiegészítése, közöttük lévő összefüggése felismerése.
● Szöveges feladatok megoldása.
● Geometria előkészítése – szabadkézi geometria (formarajz, síkidomok).
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A fejlesztés várt eredményei
A tanult számok írása, olvasása, ábrázolása, nagyság szerint rendezése. Írásbeli osztás kétjegyű
osztó esetén. A négy alapművelet és a műveleti sorrend ismerete, alkalmazása a tizedes törtek és a
közönséges törtek körében is. Szabvány mértékegységek és átváltásuk. Egyszerű geometriai
alakzatok felismerése. Négyszögek kerületének kiszámítása. A terület mértékegységei és átváltásuk.

6. évfolyam
Tantárgyi fejlesztési követelmények
● A hatodik osztályban már a milliós számkörben mozgunk.
● Törtekkel végzett műveletek, szöveges feladatok megoldása.
● Matematikai szövegértelmezés és szövegkészítés.
● Arányossági következtetések: egyenes és fordított arányosság, aránypárok.
Százalékszámítás: a százalék fogalma a századrész fogalmából kiindulva. Alap,
százalékláb, százalékérték fogalmának helyes használata.
● Tizedes tört szorzása, osztása tizedes törttel.
● Geometriai mérések – geometriai ismeretek szerzése körzővel, vonalzóval való
szerkesztések során. A kör részeinek megnevezése – 360 fokos felosztása.
● A szög fogalma, fajtáinak megnevezése ábrázolással. Szögmérő használata,
szögfelezés, szögmásolás, körző, vonalzó segítségével.
● Párhuzamos és merőleges egyenesek. Szakaszfelező egyenes szerkesztése.
● Nevezetes háromszögek tulajdonságai, szerkesztésük.
● Négyszögek és speciális fajtái, szerkesztésük és tulajdonságaik.

A fejlesztés várt eredményei
A tizes számrendszer biztos ismerete: a tanult számok írása, olvasása, ábrázolása, nagyság szerinti
rendezése. Írásbeli osztás kétjegyű osztó esetén. A négy alapművelet és a műveleti sorrend
alkalmazása a nem negatív számok halmazán (a tizedes törtek és a közönséges törtek körében is).
Egyenes arányosság esetén az ismeretlen mennyiség kiszámítása. Szabvány mértékegységek és
átváltásuk. Egyszerű geometriai alakzatok felismerése konkrét feladatokban. Háromszögek,
négyszögek kerületének kiszámítása, a négyzet és a téglalap területe. Párhuzamos és merőleges
egyenesek szerkesztése, szakaszfelezés, szögmásolás, szögfelezés.

7. évfolyam
Fejlesztési cél
Ismétlésre és folyamatos gyakorlásra kerül a négy alapművelet a természetes és a pozitív racionális
számok körében, valamint a kereskedelemben használatos számítások is (százalék- és
kamatszámítás). Arányosság, aránypár ismétlése. A tanulók megismerkednek az egész és a
racionális számok fogalmával. Ebben a tanévben kerül sor a negatív számok bevezetésére: számolás
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negatív egész számokkal.

Tantárgyi fejlesztési követelmény
● A tanulók jártasságot szereznek a négy alapművelet végzésében az egész számok
körében, el tudják végezni mind a négy alapműveletet a racionális számok halmazán
belül is.
● Megismerkednek a műveletek sorrendjével zárójelek használatakor és felbontása
esetén is.
● Az egyszerű oszthatósági szabályok megismertetésére kerül sor, majd a legnagyobb
közös osztó és a legkisebb közös többszörös kiszámítása történik.
● Egyismeretlenes, lineáris egyenleteket oldanak meg racionális számkörben.
● Koordináta-rendszer, ábrázolás.
● Prímtényezős felbontás, hatványozás, műveletek végzése hatványokkal.
● Állandóan végeznek fejszámolási gyakorlatokat.
● A geometria területén a megismert törvényszerűségek alkalmazásának gyakorlása
igen fontos (terület-, kerületszámítások – kör, háromszög, négyszögek).
● Szerkesztési feladatok: érintők, érintőnégyszögek, húrnégyszögek, háromszögbe és a
háromszög köré írható kör.
● Megismerkednek a sokszögekkel; a háromszög és négyszög belső szögeinek
összege, külső és belső szögeinek kapcsolata.
● Aranymetszés fogalma.

A fejlesztés várt eredményei
A négy alapművelet végzése a természetes és a racionális számok körében, arány és
százalékszámítás, hatványozás, egyismeretlenes egyenletek megoldása, egyszerű szerkesztések,
terület- és kerületszámítás.

8. évfolyam
Tantárgy fejlesztési követelmények
● Számok csoportosításának ismétlése (racionális, természetes, egész számok), majd
ezen keresztül eljutunk az irracionális szám fogalmához.
● Számok normál alakja. (Miben segít ennek ismerete?)
● A hatványozás, négyzet fogalmának ismétlésén keresztül kerül bevezetésre a
négyzetgyök fogalma.
● Százalékszámítás bővítése – kamat, kamatos kamat, aránypárok.
● Az egyenletek témaköre kibővül a kétismeretlenes egyenletrendszerek egyszerűbb
feladatainak megoldásával, logikai összefüggések megfigyelésével. Majd az
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egyenlőtlenség fogalmával is megismerkednek a gyerekek.
● Függvények ábrázolása – hozzárendelés, az egyenes arányosság és a lineáris
függvény kapcsolata. Néhány nem lineáris függvény megfigyelése.
● A geometria a háromszögek tulajdonságaival és az egyszerű síkidomok kerületének
és területének ismétlésével kezdődik. Majd megismerkednek a háromszög nevezetes
vonalaival és pontjaival, ill. a Pithagorasz tétellel.
● Háromszögek hasonlósága – szerkesztési feladatok; középpontos hasonlóság,
egybevágósági transzformációk.
● Testek tulajdonságai: térfogat, felszín, háló fogalmai, számítás.

A fejlesztés várt eredményei
Alapműveletek megoldása a racionális számok körében – negatív számokkal is. Egyenletek
megoldása szöveges feladatok alapján. Geometriai alapfogalmak ismerete, kerület-, területszámítás,
Pithagorasz tétel, egyszerű lineáris függvények ábrázolása.

Történelem
5. évfolyam
Fejlesztési cél
Az ötödik osztályban az ősi India, Perzsia, Mezopotámia, Egyiptom kultúrájával ismerkednek meg
a tanulók. Ezt követően a görög mitológián keresztül Homérosz idejétől Nagy Sándor koráig
tanítjuk a görög történelmet. A keleti népek és a görögök történelme ás kultúrája alkalmat ad arra,
hogy a gyermekeket megismertessük az első , valóságos történelmi fogalmakkal A tanulók egyre
figyelmesebbek, érdeklődőbbek a világ iránt, egyre jobban belehelyezkednek az őket körülvevő
valóságba. Hasonló utat járnak be, mint az ősi kultúrák népei, melyeknek fokozatosan otthonukká
vált a föld.

Tantárgy fejlesztési követelmények
Az ókori Kelet világa- Az indiai Védák, az indiai mitológia. A kasztrendszerek kialakulása, a
kasztok élete. A hindu vallás.
Az ősi perzsa kultúra- a letelepülő közösségek fejlődése, a földművelés és az állattenyésztés
kezdetei, Zarathrusztra élete.
Mezopotámia- városi kultúrái, a Gilgames eposz, ékírás, zikkurátok, Hammurabbi törvényei.

Az ősi egyiptomi mitológia motívumai, példák az egyiptomi kultúra vívmányaira (piramisok,
királysírok, öntözőrendszerek, hieroglifák, az állam kialakulása). A Nílus-völgyi civilizáció.
Az ókori görögök élete- történetek az Iliászból és az Odüsszeiából. A görög poliszok felemelkedése
( Spárta, Athén ). A perzsa háborúk eseményei és hősei. Periklész kora, művészetek, tudományok,
életképek. Nagy Sándor és a görög kultúra elterjedése.

A fejlesztés árt eredményei
Ismerjen történeteket az ókori népek mitológiájából, legyen tisztában az egyes kultúrák
sajátosságaival (Egyiptom: fáraó, piramis, Mezopotámia: Hammurabbi törvényei, öntözéses
85

gazdálkodás. India: kasztrendszer. Az athéni népgyűlés. A spártai nevelés.)

6.évfolyam
Fejlesztési cél
A hatodik osztályos történelem tananyaga az ókori Róma és a középkori Európa történelmét
foglalja magában.

Tantárgy fejlesztési követelmények
Az ókori Róma – Róma városállamból birodalommá válik. A köztársaság virágkora és válsága.
Társadalom, államszervezet, hadsereg, mindennapi élet. A császárkor. Róma és a provinciák.
Pannónia – A népvándorlás. Az antik világ felbomlása.

A kereszténység kialakulása és elterjedése – Jézus élete.
A kora középkor (V.- X. század) – Gazdaság és társadalom a kora középkorban. Az uradalmi
rendszer kialakulása. A frankok. A Karoling birodalom és utódállamai. Európa 1000 körül.
Az egyházszervezet kiépülése. Világi papság és szerzetesség. A Bizánci Birodalom és a keleti
kereszténység. Az iszlám és az arab világ.
A magyarság születése. Az ősmagyarság kialakulása és vándorlása, a vándorló magyarság élete.
Honfoglalás és letelepedés.
Az érett középkor (X.-XIII. század) – Hűbériség, lovagi élet, lovagi kultúra. A középkori egyház.
Falusi élet és mezőgazdaság. A városok felvirágzása. Kézműipar és kereskedelem. Középkori
gondolkodás és kultúra, román és gótikus stílus.
Az Árpád-házi királyok kora. Az államalapítás. A keresztény királyság. Géza és Szent István. Az új
rend megszilárdítása – Szent László és Könyves Kálmán. Az Aranybulla és a tatárjárás. II. András
és IV. Béla kora. Gazdasági és társadalmi változások a XIII. században. Az Árpád – kori kultúra

A fejlesztés várt eredményei
Róma terjeszkedésének fő állomásai. A római civilizáció emlékei hazánkban. Jézus élete. Az
időszámítás kezdete. Egyházszervezet, pápa, püspök, szerzetesek. Ősmagyarság vándorlásának fő
állomásai és a honfoglalás. A hűbérúr, hűbéres, jobbágytelek fogalmai, a jobbágy szolgáltatásai.
Szent István államalapító tevékenysége. Szent László törvényei. A tatárjárás fő eseményei. IV. Béla
a második honalapító. Az Árpád – ház kihalása.

7. évfolyam
Tantárgyi követelmények
Európa és az Európán kívüli világ a XIV.-XVII. század végéig – Rendi változások. Európa régiói.
Könyvnyomtatás. Háborúk, járványok, parasztfelkelések a középkor alkonyán. Itália, a humanizmus
és a reneszánsz, és a benne tükröződő klasszikus értékek (Michelangelo, Leonardo da Vinci,
Firenze, Mediciek).
Ázsiai kultúrák – Európai népek küzdelmei a mongol és a török hódítások ellen. Marco Polo
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utazásai nyomán az Ázsiában élő emberek szokásai, élete.
A nagy földrajzi felfedezések és hatásuk a társadalom, gazdaság és a kereskedelem változásaira,
fejlődésére. A nagy földrajzi felfedezések és következményeik: hajózás technikájának fejlődése;
Amerika felfedezése, meghódítása; gyarmatosítás. (Kapcsolat a földrajz és a fizika tantárgyakkal.)
Rabszolgakereskedelem.
Az európai és Európán kívüli kultúrák találkozása.
Reformáció, ellenreformáció.
A barokk.
Magyarország a XIV.- XVII. század végéig – Anjouk kora: Károly Róbert uralkodása, gazdasági
intézkedései. Nagy Lajos uralkodása. Az Anjou kor gazdasága; társadalmi változások; népesség és
természeti környezet.
Luxemburg-ház, Hunyadiak, Jagellók, török világ, Habsburgok – Luxemburg Zsigmond kora. A
huszita tanok terjedése. Budai Nagy Antal vezette parasztfelkelés. Védekezés az oszmán-török
terjeszkedés ellen. Hunyadi János szerepe – Nándorfehérvár. Hunyadi Mátyás uralkodása.
Központosítás kísérlete – zsoldos hadsereg létrejötte. Élet a XV. századi Magyarországon. Kultúra,
művelődés, reneszánsz – humanizmus.
Jagellók kora – A központosítás szétesése. Dózsa György parasztháborúja. A török veszély.
Mohácsi vész – II. Lajos 1526. Buda török kézre kerül. Az ország három részre szakadása. Török
világ – várháborúk története.
Habsburgok és a magyar rendek. Az Erdélyi Fejedelemség élete – Bocskai István és Bethlen Gábor.
Buda visszafoglalása, a török kiűzése.
A történelmi korok szemléletesebbé, életszerűbbé tétele szemelvényeken, a kor utazóinak leírásain,
a ma még mindig fellelhető történelmi helyeken keresztül. Áhítat – Itt éltek nagy elődeink.

A fejlesztés várt eredményei
A különböző stílusok – reneszánsz, barokk – jegyeinek felismerése. Saját szavaival tudjon beszélni
a különböző történelmi eseményekről, így mód nyílik véleményalkotásra is. Fontosabb évszámok
ismerete.

8. évfolyam
Tantárgyi követelmények
A földrajzi felfedezések hatása Európára.
A polgári átalakulás kezdetei – Az angol polgári forradalom (1640), az első alkotmányos királyság
megalakulása – Az ÚJKOR kezdete.
Magyarország – A Rákóczi szabadságharc. Mária Terézia trónra jutása és uralkodása. A jobbágyság
helyzete Magyarországon.
A világ a XVIII. században – Európa országai a nagy francia forradalom előtt. Magyarország II.
József korában. Amerika függetlenségi háborúja. Ázsia és Afrika a század elején.
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A francia forradalom és az ipari forradalom kora - A nagy francia forradalom. A jakobinus
diktatúra. A Francia Birodalom – Napóleon császársága. Magyarország a francia forradalom és a
napóleoni háborúk korában. Napóleon bukása – a „Szent Szövetség” megalakulása. A világ a
„Szent Szövetség” éveiben. Az ipari forradalom és társadalmi következményei.
Magyarország a „Szent Szövetség” korában. A reformkor nyitánya – Széchenyi István fellépése. Az
1832/36-os országgyűlés. Kossuth Lajos a reformpolitika élén. Úton a polgári átalakulás felé – Az
Ellenzéki Párt megalakulása.
Európa 1848/49-ben – Forradalmak Európában. 1848. március 15. Pest-Budán. Az alkotmányos
Batthyány-kormány megalakulása. Fegyveres támadás a magyar alkotmány ellen. Az ellenség
kiűzése Magyarországról 1849. tavaszán. A szabadságharc veresége – orosz beavatkozás.
Változások a világ térképén 1849 – 1871 – Az átalakuló Európa. Az Osztrák-magyar Monarchia
megalakulása – Önkényuralom és kiegyezés. A kiegyezés magyarországi hatása. Az Egyesült
Államok, Anglia és gyarmatai, Ázsia és Latin-Amerika a XIX. században. A világ az első
világháború előtt.
Kitekintés a XX. századi történelmi eseményekre a történelmi személyek életrajzán keresztül.

A fejlesztés várt eredményei
A fontosabb események időbeni elhelyezése, a jelentős személyek megfelelő eseményekhez
kapcsolása. Magyarország 1848-as forradalma és a hozzá kapcsolódó személyek ismerete.
Fontosabb évszámok.

Erdőjárás
Bevezetés
„Nincs rossz idő, csak rossz ruházat.” Az általános iskolai évek első felében kiemelt fontosságú a
rendszeres kapcsolatot az erdővel. Ahogy az alcím is mutatja, az iskolai élet szerves egészébe
kívánjuk beemelni az erdőt, a gyerekek jelenlétét az erdőben, ahol ezt az iskola helyi adottságai
megengedik. Nem az időjárás határozza meg, hogy alkalom nyílik-e az erdő felkeresésére, hanem a
gyerekek alkalmazkodnak megfelelő ruházatukkal a váltakozó időjáráshoz: a tűző napsütéstől a
szakadó esőig. Ennek köszönhetően lehetőség nyílik megismerni az erdő összes arcát.
Az érzékszervi tapasztalatok teszik lehetővé a gyermekek számára a világ megismerését. Ezek
hiányában egyre inkább sorvad az emberi megismerési képességünk is. Minél több természetes
tárggyal és élőlénnyel találkozik élő közegében a kisgyermek, annál jobb alap képződik a későbbi
tantárgyak megértésére. Érzékszerveink mind gyakrabban találkoznak manapság egy művi világgal,
több és több időt töltünk az elektromos készülékek garmadája előtt és között.
Ha a gyermek első 8-9 éves korában nem kap megfelelő ellensúlyt mindezekhez, nem lesz mire
alapoznia a későbbi években és eleve kevesebb eséllyel vág neki az intellektuális tartalmak
felvételéhez! Az agykutatás kimutatta, hogy az érzékek által közvetített tapasztalatokon keresztül
jönnek létre a kognitív struktúrák az agyban, melyek minden tanulás alapját képezik. A gyermekek
érzékelése egységben zajlik, egyszerre vesz részt benne minden érzékszerv.
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1-2. évfolyam
Fejlesztési cél
Képek segítségével, mesékbe szőve jelöli ki az osztálytanító a ,,határfákat”, melyek körbehatárolják
a játék színterét. Fontos, hogy legyen egy törzshely, ahova újra és újra megérkeznek. Egy hely, ami
burokként szolgál a kialakulandó osztályközösség számára. Egy állandó, kiválasztott központi hely,
amely megadja a kiindulási és gyülekezési pontot. Mindezek segítik a gyerekek tájékozódását,
biztonságos keretet adnak a játékhoz. Az erdőjárás alapvetően az életfolyamatok egészségét
szolgálja, s egyben terápiás feladatot is ellát az elakadt áramlások újra indulásában, a legyengült
életerők felerősítésében. A játékok során megfelelő mesékkel fel kell hívni a gyerekek figyelmét a
növények, állatok szeretetére, de módot kell adni elfojtott agressziót felszínre hozó játékaikban azok
kiélésére is. A gyerekek ösztönösen megtalálják a nekik legmegfelelőbb tevékenységeket. Második
osztályban központi szerepet kap a ‘víz’ és a ‘víz körforgása’ témakör. A víz körforgása, a forrástól
a torkolatig szépen nyomon követhető például egy pataknál. Jó olyan helyekre elvinni a gyerekeket,
ahol két merőben más, akár ellentétes minőség találkozása van a természetben. A gyerekek ebben
az életkorban is igénylik még, hogy egy helyen megállva hosszabb időt játszhassanak, de képesek
nagyobb távok megtételére is.

Előzetes tudás
A tapasztalatok azt mutatják, hogy az első iskolás években a gyerekek képesek sok mindent pótolni
a korábban esetleg elmaradt tapasztalatokból. Vannak folyamatok, amelyek bepótolhatatlanok,
mások viszont különleges módon mégis teljesülhetnek. Tantárgyi fejlesztési célok A gyerekek
többsége ösztönösen ráérez saját lényének legmegfelelőbb terápiájára. Nem véletlen, ha egy
gyermek több erdőjárás órán keresztül újra és újra gurul lefele a hegyoldalon teljesen magától, vagy
egy másik gyermek állandóan a felvizezett sarat dagasztja, harmadik társuk pedig fák törzsének
közelében tartózkodik túlnyomórészt. Találkoznak önmagukkal, s egyben az erdő lényeivel is.
Ebből a találkozásból gyümölcsöző kapcsolat születik, ami mindkét fél számára gazdagító. A
lemaradt képességű gyerekeket ugyanúgy tudjuk foglalkoztatni ebben, mint a mozgásukban jól
fejletteket. Az erdőjárás azon kevés közeghez tartozik az iskolai életben, ahol az egészséges
csoportdinamika és a természetes közösségformálás teret kaphat. Például a fizikailag gyengébbet
segíti az erősebb fára mászni, míg az intellektuálisan fejlettebb az állatokról fog tanítani a
többieknek. A Waldorf-pedagógia alapját képező antropozófia az erdőt egységes organizmusnak
tekinti. Nemcsak gazdaságilag pénzzé tehető értékeket lát az erdőben, hanem egy élő szervezetet,
melynek megnyilvánulási formái mögött mindenhol egy magasabb tudat áll. Az erdő az a világ,
ahol megelevenednek az otthonról hozott és az iskolában elmesélt történetek: bebocsátást nyernek a
gyerekek a különleges lények birodalmába, a faunok, törpék, manók, sellők és tündérek életterébe;
saját élőhelyükön találkozhatnak békákkal, mókussal, fácánnal, rákkal, vaddisznókkal, madarakkal.
Nem csupán a négy fal között tanulnak róla, hanem átélik az évszakok váltakozását, hétről hétre
megtapasztalják, hogyan sárgulnak, barnulnak meg a levelek, hullatják le lombjukat a fák, száll alá
a köd, jelenik meg a dér, hogyan fagynak be a patakok, változik meg a táj a hótakarótól. Látják:
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milyen, amikor megjelennek az első virágok, kipattannak az első rügyek; hogy a tölgyfa jócskán
várat magára, ahogyan zöldbe borul az egész táj. Ellepik a réteket a virágok, s megjelennek a rég
nem látott madarak. Hétről hétre saját bőrükkel érzékelik az év körforgását. Másodikban az erőben
mesélt mesék egyre hosszabbakká és bonyolultabbakká válnak. Megjelenik a természet és annak
látható alkotói: a kövek, növények, állatok. Egy-egy megfigyelt állat megjelenik másnap egy
történetben, ahol további érdekes dolgokat tudnak meg róluk a gyerekek. Állatok találkoznak
egymással, különböző tulajdonságaik kidomborodnak, és kapcsolódnak a gyerekek tapasztalataihoz.
Ezek nem a klasszikus, valamilyen tanúságot tartalmazó állatmesék - amik szintén fontosak ebben
az életkorban -, hanem főként a tanár által megfigyelt természeti jelenségek és saját lényén átgyúrt
történetek. Ezt képesek a gyermekek érzés szinten is megélni, s ezzel a későbbi tudatos megélést
előkészíteni.

Fejlesztési követelmények
Az erdőjárás során az érzékszervi tapasztalatok gazdagítása által természetes környezetben
fejleszthetők a különböző érzékelések: egyensúly, tapintás, mozgás, hallás, szaglás, látás,
hőérzékelés, testtudat érzékelés. Kialakul és mélyül a gyermek önképe és önismerete, valamint a
világban való eligazodás és biztonság érzés az öntudatra ébredést, helyes önértékelést, önbecsülést
és önbizalmat segíti elő.

Kulcsfogalmak / fogalmak
Érzékszervi tapasztalatok: természetes kontra mesterséges közeg. Egészséges fejlődés: erdő mint
lehetőség - az érzékelés egysége; védett és változatos természetes tér és idő. Hiánypótlás, önterápia.
Erdő, mint élő organizmus, mögötte magasabb tudat. Az erdő birodalma: ritmus, körforgás; ahol ég
és föld találkozik.

A fejlesztés várt eredményei
Az erdőjárások alatt szerzett tapasztalás a gyerekek életének egészére kihat és alapvető érzést ad a
természet szeretetéről. Ezáltal olyan emberek válnak így belőlük, akik az erdőt és lényeit nem
ellenségnek, nem kizsákmányolandó terepnek, hanem társnak tekintik, olyan helynek látják majd,
ahol az ég és föld találkozik, s amelynek egészséges léte záloga az emberiség fennmaradásának.

3. évfolyam
Fejlesztési cél
Ebben az évfolyamban fontos sokat gyalogolni a gyerekekkel, életkorukból kifolyólag gyógyító
hatással van rájuk ebben az időszakában. Persze szívesen játszanak egy-egy helyen hosszabb ideig,
mégis az újabb és újabb helyek felfedezése kerül előtérbe, ami a tanártól is komoly bátorságot
igényel, a járt és ismert út elhagyásakor. Elkezdjük felfedezni a távolabbi helyeket is az iskola
körül. Ez már előkészítése a negyedikes honismeret korszaknak, annak, hogy lábukkal bejárják és
tudat alatt magukba szippantsák néhány kilóméteres körben az iskola közvetlen környezetét. Az
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első két év alatt megerősödött gyerekek hallatlan kitartással és jókedvvel sétálnak az erdőben. A
mesterségek kapcsán fel lehet keresni a környéken fellelhető helyeket, melyek emlékeztetnek
hajdanvolt mesteremberek hétköznapjaira.

Előzetes tudás
Az első két osztályban megismert alapvető szabályok és szokások, amikre figyelni kell az erdőben.
Jó fizikai kondíció, ami a korábbi gyakori erdőjárások hozadéka.
Tantárgyi fejlesztési célok: Bensőséges viszony alakuljon ki a gyermek és környezete között. A
fizikai erőnléte tovább fejlődjön, ne riadjon vissza ez erdőben őt ért kihívásoktól. Biztosan
közlekedjen a járatlan úton is, keresztül kasul mindenen úgy, hogy közben figyelemmel legyen a
természetes élettérre.

Fejlesztési követelmények
Az iskola környezetének bejárása minden irányban legalább 2 km-es távolságban. A jelzett
ösvények, földes utak elhagyása. Kihívások keresése az erdőben. Lehetőség teremtése bátorságuk
kipróbálására, s eddigi tapasztalataik kamatoztatására.
Kulcsfogalmak / fogalmak Fizikai erőnlét, magabiztos közlekedés az erdőben, erdő lényeinek
tisztelete és szeretete

A fejlesztés várt eredményei
A gyerekek megismerik közvetlen környezetüket, képesek kitartóan vándorolni folyamatosan az
erdőben több mint egy órán át. Erős érzelmi kötődés alakul ki az erdő élőlényei iránt.

Honismeret és földrajz
Bevezetés
„A gyermekek érdeklődnek a világ iránt, törekszenek arra, hogy kimenjenek a természetbe, hogy
saját identitásuk eléréséhez kialakítsák önálló világképüket. Ez része az ember individualizálódási
készségének. Minden gyermeknek egyesítenie kell világképét a testi tudatosságával, annak
érdekében, hogy tudja hol a helye és ki is ő.” (D. L. Brierley) A földrajz tanítását úgy építjük föl,
hogy fölkeltse a diák világ iránti érdeklődését, és egyben életbátorságot is közvetítsen. Ehhez
tartozik a Földnek, mint természeti környezetnek egyre jobb megértése, annak életritmusaival,
sajátosságaival. A természeti környezet alapvetően meghatározza az ott élő emberek életét, de
egyúttal az emberek gazdasági és kulturális tevékenysége meg is változtatja azt. Az ember
környezete iránti felelősség tudatát és az ökológiai tudatosságot a gyermekkorban kell megalapozni.
Az emberi lény térbeli tájékozódása, léte a térben, jellegzetes fejlődési fokokon halad át. A földrajz
tantárgynak az egyik feladata a gyermek térbeli tudatosságának erősítése. Ahogy a földrajz a kifelé
91

forduló tájékozódást segíti, “testvér” tantárgya, a geometria a belső térbeli tájékozódást fejleszti. A
földrajz tantárgy másik feladata a tér és az idő összekapcsolása, amely főleg a történelmi
tanulmányokban jelenik majd meg. A földrajz minden aspektusában, a tanterv összességén belül
integráló tárgy szerepét tölti be. A földrajz tanítás természetes, indirekt lehetőséget kínál a morális
erők fejlesztésére is. Ha a gyermek megismeri az egymásmellettiséget a térben, szeretetteljesebben
fordul majd a „mellette lévő” ember (embertársa) felé is. Ezért a Waldorf-iskola módszertanában a
földrajz tanítás sarkalatos témái a következők:
• fizikai vagy természeti földrajz,
• társadalomföldrajz,
• belső vagy fejlődésföldrajz.
A fizikai vagy természeti földrajz szisztematikusan ismerteti a föld jelenségeit, felszínét, belső
szerkezetét, valamint atmoszféráját.
A társadalomföldrajz az ember környezetre gyakorolt hatásával, gazdasági következményeivel,
valamint a földrajzi környezet sajátosságainak és az ott élő emberek társadalmi és kulturális
fejlődésének viszonyával foglalkozik.
A belső vagy fejlődésföldrajz azt elemzi, hogy az egyének környezetük iránti tudatossága miként
tükröződik abban, ahogyan a világot látják. Célunk integrálni ezt a háromféle megközelítést. Az
első három osztály során a tanuló megismerkedik saját környezetével, az ott élő emberek által
végzett munkákkal (pl. mesterségek – 3. osztály). Ezekben az években nagy szerepet kap a
formarajz, a későbbi geometria előfutáraként, amely többek közt a gyermek saját testi viszonyainak
megismerését is szolgálja. Az adott helynek és a környezetének a megértése két fontos lépés,
amelyre ekkor válnak képessé a gyermekek, vagyis „én én vagyok, itt és ebben a családban, te meg
te vagy, hozzám képest ott”. Miután ez kialakult, csak akkor képesek kilépni, és a körülöttük levő
világot felfedezni. Ezért kezdődik a földrajz tanítás – a külső világról való tudatos tanulás
értelmében – a 4. osztályban, amikor új módon ébred fel a gyermekben a kíváncsiság a környezete
iránt. Az első évek földrajzzal kapcsolatos témáit is ide gyűjtöttük, jóllehet ezek nem sorolhatók a
tudományos értelemben vett földrajzhoz, a későbbi földrajzi tanulmányokat azonban jól előkészítik.

1. évfolyam
Fejlesztési cél
A gyermekek magától értetődőnek veszik környezetüket, vagyis az embereket, az állatokat, a
növényeket, a köveket, a csillagokat, a Napot és a Holdat, valamint az évszakokat. Ha folytonosan
meg tudjuk újítani a különböző területek és a gyermek lelki világának ezen egységét, ezzel erősítjük
a gyermekek bizalmát, elfogadását és magabiztosságát. A gyermekek élete első hétéves
periódusának alapvető lelkiállapotát azzal az érzéssel tudjuk kifejezni, hogy ’a világ jó’. Órakeret
integráltan a magyar nyelv és irodalomban Előzetes tudás Az első hét év alatt szerzett tapasztalatok
a természettel, környezettel, azok jelenségeivel, anyagaival kapcsolatban.
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Tantárgyi fejlesztési célok A gyermekeket történetekkel, a természet megfigyelésével, az évszakok
váltakozásának követésével, tapasztalataik lerajzolásával ösztönözzük arra, hogy elgondolkodjanak
olyan dolgokon, melyek kihangsúlyozzák, hogy mi a különleges abban, amit látnak. Mi végtelenül
nagy és mi parányi, mi törékeny és mi végtelenül erős a természetben. Az ilyen történetek és
megfigyelések csak akkor válnak világossá a gyermekek számára, ha azokat szívvel-lélekkel
mondjuk el nekik, azaz ha megszemélyesítés által, képekben gazdagon az érzelmekhez szólnak.
Ezáltal felfogják, hogy semmi sem értelmetlen vagy jelentéktelen a természetben. Ezek a
tapasztalatok különösen fontosak, mivel felkészítenek arra a valóságos helyzetre, amelyben
manapság nap, mint nap találjuk magunkat. Ezzel nemcsak megalapozzák a jövőt, hanem mintát is
állítanak neki.

Fejlesztési követelmények
A természet birodalmait, az elemeket, az évszakokat, a csillagokat úgy kell érzékeltetni, mintha
saját maguk beszélnének. Ezen nem absztrakt történeteket értünk, hanem természetes meséket,
melyek a dolgok lényegéről szólnak. Formájukat tekintve lehetnek példázatok, vagy természetről
szóló legendák.

2. évfolyam
Fejlesztési cél
Az első osztályban a gyermekek megtanultak „más” szemmel tekinteni környezetükre, és elkezdték
meghallani azt, amit a környezetük mond nekik. Most, a második osztályban megtapasztalják,
miként kapcsolódik az emberi lény a természet birodalmaihoz. A természet átélése, a benne való
tevékenység, munkálkodás fontossá válik. Órakeret integráltan a magyar nyelv és irodalomban
Előzetes tudás Természetismereti alapok, egy-egy növény, állat. Eligazodás a testtájak között.
Tantárgyi fejlesztési célok Az állatmesék, mint például Ezópus meséi, antropomorfisztikus
formában szólnak az emberek egymáshoz és környezetükhöz fűződő viszonyáról. A szentekről
szóló legendák, de elsősorban Assisi Szent Ferenc személyéről elhangzó történetek a teremtett világ
iránti alázat, odaadás és szeretet érzését erősítik meg a gyermekben. Erkölcsi érzékük fejlődik,
anélkül, hogy tudatos megfogalmazást nyernének a tanulókban felkeltett érzések.

Fejlesztési követelmények
A gyerekek környezetének egyre tudatosabb bejárása és felfedezése. Az ember viszonya a
természethez történeteken, legendákon keresztül. Tájékozódás a külső világ tárgyai szerint,
tájékozódás a síkban (pl. tájékozódás a síkon ábrázolt térben; tájékozódás szavakban
megfogalmazott információk szerint). Kapcsolódási pontok A gyermekek elmesélik, hogy mi
történik körülöttük a természetben, például mit láttak iskolába menet, vagy mit fedeztek fel egy
kiránduláson. Azok a dolgok, amelyeket magukkal hoznak az iskolába (pl. madárfészkek, levelek,
vadgesztenyék, gyümölcsök, kövek, agancsok, csigák) kiindulópontul szolgálhatnak a bennünket
körülvevő világról szóló beszélgetéseknek. A „szabadtéri tantermet” minden évszakban és többféle
időjárási viszonyok között rendszeresen kell látogatni, és megtapasztalni. A tanteremben
berendezett ún. évszakasztal a külső természetet, az évjárás fordulópontjait, az ünnepeket
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reprezentálja.

A fejlesztés várt eredményei
A gyermekben alakuljon ki egy ős tisztelet a természet dolgai iránt, amelynek az emberi
tevékenységeket is át kell hatnia, mivel mi is a természet elválaszthatatlan részei vagyunk. Tudjon
tájékozódni a saját környezetében.

3. évfolyam
Fejlesztési cél
Kilencéves koruk táján a gyermekek világhoz való viszonya döntő változáson megy keresztül: a
világ, amely eddig az ő részük volt, átváltozik az őket körülvevő világgá. A gyermekek képesek
megérteni a hosszú ideig végzett komplex munkafolyamatokat (például a házépítés-, a mesterségekvagy a földművelés-epochán), amely végigvezeti őket az ásástól és vetéstől a végeredményig,
vagyis a kenyérsütésig tartó teljes folyamaton. A konkrét realitások iskolázzák intelligenciájukat. A
gyerekek a legtöbbet a valóságos helyzetekből tanulnak. Lényeges, hogy munka közben a tárggyal
való kapcsolatuk ne törjön meg, ne forduljon át merő racionális és tárgyias absztrakcióba, hanem
saját tevékenységeik vezessék őket önálló következtetésekhez.

A fejlesztés várt eredményei
A gyermek legyen képes az ember természetbeni tevékenységeinek megfigyelése révén az ember
természetformáló szerepét felismerni.

4. évfolyam

Fejlesztési cél
Korábban általános szempontokra irányult a tanítás (kapcsolatok a természettel, munkafolyamatok
megismerése), de mostantól a gyermekek figyelmét a térre és az időre irányítjuk. Jelentős fordulatot
jelent a 10 évesek számára az oldalnézetből a felülnézetbe való átállás. Ennek a képzeletbeli
felemelkedésnek a „tornáztatása” minél gyakrabban, minél többféle formában, erősíti a
térérzékelést. A térképábrázolás elemeit is ekkor tudjuk megalapozni. Az első hat évben művészeti
módon tanítunk, a képek élő, eleven megteremtésével. A „vizualizáló szem” időszaka ez, amelyben
a hallás alapján belső képteremtés zajlik a gyermekben. Fontos, hogy eközben hozzájáruljunk az
94

otthon megismeréséhez, megszeretéséhez. A gyermek számára a lakóhelye valóban a világ közepe,
a legfontosabb viszonyítási pont. Ettől a kötődéstől függ, hogy mennyire tud majd elrugaszkodni, és
megismerni más tájakat, mennyire tud otthonná válni számára a nagyvilág.

Tantárgyi fejlesztési célok
Az iskola, a környék, a városka vagy nagyváros közvetlen környezetét mutatjuk meg a
gyermekeknek a földrajzi, vagyis térbeli, és a történelmi, vagyis időbeli fejlődésében, egészen a
jelenig. Célunk: az otthon megismerése, tudatosítani a szülőföld karakterét. A gyermekeket a
világgal összekötő általánosabb kapcsolat átalakul a társadalmi és térbeli hova-tartozás érzésévé.
Igen hasznos az első félévbe beépíteni az égtájak megismerését és begyakorlását. A gyermekekben
ez a képesség különböző pillanatban ébred fel, ezért elegendő időt kell hagyni ennek. A honismeret
epocha eredményességét viszont nagymértékben segíti, ha ekkorra már mindenki jártassá válik az
égtájak felismerésében és alkalmazásában.

Fejlesztési követelmények
A nap mozgásának megfigyelése, felismerve a négy fő égtájat. Néhány jellemző csillagkép
mozgásának megfigyelése, ahogy a sarkcsillag körül felkel és lenyugszik, valamint a Hold
mozgása. A gyermekek különböző tárgyakkal (vagy építő kockával) megjeleníthetik a közvetlen
környéket vagy egy képzeletbeli falut. Fehér porral leszórva, majd a tárgyakat elvéve, könnyű
meglátni a felülnézeti képet. Az eddigi tapasztalatok tudatosításaként lerajzolni felülnézetben a saját
szobát, házat, tantermet, iskolát. Rajz készítése az iskoláról (vagy a gyermek lakóhelyéről,) és
városáról madártávlatból. Magas nézőpontról (hegyről, toronyból) valódi felülnézet
megtapasztalása, a lefelé ereszkedés közben annak a változásnak a megfigyelése, hogy különböző
szintekről hogyan látható a környező táj. Az egyes gyerekek iskolába vezető útjának elmondása,
lerajzolása. A környező táj megformázása homokból terepasztalon. Az első egyszerű térképek
megrajzolása. A közeli víz (patak, folyó, tó stb.) meglátogatása. A földfelszín formakincsének
elemei (domborzat, vízrajz). A szárazföld és a légkör arányának megvizsgálása (hegy/völgy/síkság).
A természetes növényzet tudatosítása az adott helyen (hogy majd más tájakat megismerve,
viszonyítani tudjon). A művelt területek aránya a környéken. Az ember jelenléte a tájban. A
település, illetve közeli városok megismerése, feltérképezése. A környék fejlődéséről szóló
történelmi események és legendák elmondása. A táj domborzata és az ott élő emberek életének
összefüggései (hegyvidék — erdőgazdálkodás, vízpart — halászat stb.). A helyi földművelési
módok, a helyi ipar, munkahelyek és infrastruktúra vizsgálata. A helyi vasútállomásra, vagy
buszpályaudvarra tett látogatás érzékeltetheti a gyermekekkel, miként kapcsolódik lakóhelyük más
városokhoz, miért utaznak más emberek a lakóhelyükre, milyen árucikkeket szállítanak városukba,
illetve onnan máshová.

A fejlesztés várt eredményei
A gyermek legyen képes – otthona és iskolája környezetében – térben és időben tájékozódni, azaz
irányokat, távolságokat, hosszúságokat, nagyságrendeket megnevezni, megbecsülni. Tudjon
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egyszerűbb térképeket (útvonalrajzot) készíteni, iránytűt használni. A Föld különböző régióinak
kontrasztja: sivatagi, erdei és tundra növényzet. A sarkvidéktől az egyenlítő felé, illetve a
trópusokon a hegy tetejétől lefelé történő haladási irány növénytani hasonlóságai. A gombákat, a
zuzmókat, a mohákat és a páfrányokat a virágos növényekhez viszonyítva vizsgáljuk, a formák
változékony hangsúlyaira koncentrálva, és még nem előtérbe helyezve az evolúciós szempontokat.
Magok csírázásának és a növény növekedésének megfigyelése, most is nagy súlyt helyezve a
formák alakulására és a növekedési mozgásokra. A gyökér, a szár, a levél és a virág eleven
fogalmait a különböző növényeknél fellépő polaritások megfigyelésén keresztül alkotjuk meg,
stabilizáljuk. A fák, mint a növények és állatok együttélésének helye; kapcsolatuk az időjárással, a
talajjal és a tájjal. Esetleg faiskola telepítése, amelyet a következő iskolaévekben is gondozni kell,
és amely a facsemeték megfelelő helyre történő kiültetésében csúcsosodhat ki.
A gyermek ismerje a környéken élő növények közkeletű elnevezéseit. Képes egy megfigyelt
növényt karakterizálni, a növény részeit megnevezni. Képes mind szóban, mind rajzban a növények
fejlődésének fontos szakaszait megjeleníteni. Ismeri a növényvilág és az éghajlat közötti
összefüggéseket, az évszakok váltakozásának hatását a növényvilágra. Az individualitás problémája
a természetben: oszthatóság és oszthatatlanság, potenciális halhatatlanság és biológiailag
meghatározott halál, a ráksejtek kiválása a szervezet egészének harmonikus működéséből.
Fertőzések és daganatok, különböző vélekedések a betegségek kiváltó tényezőiről, kórtan az elmúlt
évszázadban és ma. Alacsonyabbrendű növények: prokarióták (baktériumok, kékalgák, vírusok,).
Eukarióták: algák, gombák, zuzmószimbiózisok, máj- és lombosmohák, páfrányfélék (karbon-kori
flóra); a generációváltakozás alapjai.

5. évfolyam
Fejlesztési cél
Az ötödik osztályban a környezetismeretet a földrajz váltja fel. A valóban szemléletes oktatás az
embereket környezetükbe helyezi el, és ez elősegíti a gyermekek világ iránti érdeklődésének
sokrétűvé válását. A tananyag olyan nagyobb - természet-földrajzilag vagy gazdaságilag összefüggő területet érint, amelynek szülőhazánk is része.

Tantárgyi fejlesztési követelmények
● Felszínformáló erők építő és romboló munkája - víz, jég, szél, hő.
● A legfontosabb légköri jelenségek - csapadék, szél - és keletkezésük.
● Magyarország nagy tájainak jellegzetességei.
● Hazánk helye a Kárpát-medencében és Európában.
● A Duna vízgyűjtőterülete és főbb mellékfolyói, folyótorkolatok. Hazánkkal
szomszédos országok.
● Élet és gazdaság a hegységben, a dombvidéken és az alföldön.
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A fejlesztés várt eredményei
A víz és a szél felszínalakító hatása. A gyakoribb térképjelek ismerete, elemi térképhasználat.
Térképek rajzolása. Hazánk jellegzetes tájainak és fontosabb vizeinek ismerete.

6. évfolyam
Fejlesztési cél
A hatodik osztályban a diákok felfedezik, hogy saját gondolataik, ítéleteik is lehetnek, kezdik
megérteni a fizikai és kémiai törvényszerűségeket. Olyan tényeket kell velük közölni, amelyek
látókörüket egyre jobban kiszélesítik. Figyelmük a meteorológia, csillagászat és ásványtan felé
terelődik. Fontos a különböző régiók gazdasági viszonyainak bemutatása.

Tantárgyi fejlesztési követelmények
● A Föld felszíni formáinak kialakulása - kiemelkedés, lepusztulás, feltöltődés, stb.
● Különböző hegységek és jellemzőik - rög-, és lánchegységek, vulkanikus és
mészkőhegységek.
● Idő, időjárás, éghajlat. Éghajlat alakító tényezők.
● A Föld alakjának és éghajlatának összefüggései.
● A Föld legfontosabb szélességi körei: Egyenlítő, Rák- és Baktérítő, Északi és Déli
sarkkör. Különböző éghajlati övekre jellemző növénytakaró.
● Éghajlati területek Európában - óceáni, mediterrán, kontinentális, hegyvidéki.
● Éghajlat, talaj és élővilág kapcsolata.
● Európa kialakulása és felszíne.
● Természetes növényzete és állatvilága.
● Európához tartozó félszigetek, szigetek.
● Európa országai, fővárosai.
● Összefüggések a domborzat, éghajlat és az egyes országok gazdasági életének
alakulása között.
● Tájékozódás a térképen.
● Felszíni formák jelölése a saját maguk által készített térképen.

Ásványok keletkezése, gyűjtése, vizsgálata, felismerésük
A földrajztanításból fontos szempontok és fejlődési pontok adódnak a növénytan (vegetációs
zónák), valamint a természetrajz új "fizikális területe" - a mineralógia - számára. Éppen a
fizikális-logikai aspektus az, ahogy már említettük, amit Rudolf Steiner a 6. osztályos ásványtan
tanítása esetében fontosnak tart. Az ásványoknak a megfigyelésével jutunk a természetnek az
embertől legmesszebb eső területére.
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Először a földrajzzal kapcsolatosan
● A legkülönfélébb hegyképző kőzetek és a

jellemző hegyformák.

● Vulkanizmus, jellegzetes kőzetei, ásványai, hazai megjelenései. (A gránit és a
gneisz összetétele. A földpát, kvarc és csillám külön előfordulása. A bazalt, riolit
és egyéb kiömlési magmás kőzetek.)
● Az üledékes kőzetek, jellegzetes fajtái, felhasználásuk (mészkő és rokonai).
● A metamorf kőzetek, jellegzetes fajtái, felhasználásuk (palák).
● Drágakövek, amelyek az őskőzetben, amelyek a mészkőben, ill. a vulkanikus
kőzetben fordulnak elő. A drágakövek feldolgozása.
● Ásványlelőhelyek és ipari vonatkozásaik.
● Az ásványtannal kapcsolatban főleg kirándulásokat teszünk érdekes lelőhelyekre, és
ha lehet, drágakőcsiszoló műhelybe.
Nyilvánvalóan lehetetlen az összes téma feldolgozása, de meg kell találni az egyensúlyt, amely a
lehető legjobban bemutatja az egészet.

A fejlesztés várt eredményei
Az időjárást alakító tényezők. A gyakoribb térképjelek ismerete, elemi térképhasználat. Pontosságra
törekvéssel térképek készítése. A földrajzi fekvés meghatározása térképen és földgömbön.

7. évfolyam
Fejlesztési cél
Kontinensek
A történelem tantárggyal, a felfedezésekkel összhangban fokhálózat, hosszúsági és szélességi körök
megismerése. A nagy felfedezők útját követve jutnak el a Távol-Keletre, Amerikába, Ausztráliába.
Először magával a tájjal ismerkednek meg, de ugyanilyen fontos, hogy megismerjék az adott
kontinensen élő őslakosok néprajzát, kultúráját, a hagyományos életmódot. Az őslakosok életmódja
alkalmazkodik lakóhelyük természeti törvényeihez. Ezen az úton jutnak el egy adott táj felszínének,
hegy- és vízrajzának, időjárásának, állat és növényvilágának megismeréséhez.
Így a tanulók megismerkednek: Ázsia, Afrika, felszínével, hegy- és vízrajzával, természeti
adottságaival, országaival, gazdasági és társadalmi jellemzőivel, változásaival, népességével.
Nagy felfedezők és utazók leírásaival, életrajzával ismerkednek meg.
Csillagászat
A felfedezésekkel kapcsolatban vizsgáljuk meg a csillagos égboltot.
A Föld keletkezése, alakja, fő mozgásai és azok földi következményei. Geocentrikus és
heliocentrikus világkép. Kopernikusz, Kepler, Galilei élete, munkássága. A napi és évi időszámítás
elvei, gyakorlata. A Föld és a Nap kapcsolata.
A Naprendszer tagjai, felépítésük hasonlóságai és különbségei, kapcsolataik a Földdel - nap- és
holdfogyatkozás, tengerjárás. Hatásuk az emberek életére, munkájára. A Hold. Kapcsolat a bolygók
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között. A Föld életfeltételeinek összehasonlítása a Naprendszerben található többi bolygóéval.
Horizont, zenit, nadír.
A galaxisok és csillagok keletkezése, égi jelenségek - élő kapcsolat. A csillagok járása,
csillagképek, állatövi jegyek. Történetek a csillagképekről. Tájékozódás az égen.

A fejlesztés várt eredményei
Tudjon a térképen tájékozódni. A tanult földrészek, országok éghajlata, hegy- és vízrajza. A
természeti adottságok és a társadalmi, gazdasági helyzet összefüggésének meglátása. Térkép
rajzolása - szabad kézzel. Önálló beszámoló egy-egy országról. Tájékozódás a csillagos égen. Nap,
Hold hatása a földi életre. Főbb égitestek, csillagképek felismerése.

8. évfolyam
Fejlesztési cél
Az előző években tanultak ismétlésével kezdődik:
A Föld - kontinensek, óceánok, tengerek, éghajlati övek, hegy és vízrajz.
Tipikus Észak- és Dél-Amerikai tájak bemutatása, pl. elképzelt utazás közben,
egyes helyeket a kulturális behatások bemutatására.

megnevezve az

A kettős kontinens szerkezete, és egymástól eltérő állat- és növényviláguk.
Az indiánok bevándorlása, és alkalmazkodásuk a különféle földrajzi adottságú életterekhez.
A spanyol-portugál és az angol-francia hódítások és következményeik (ásványkincs bőség,
technika, a természet tönkretétele).
Különféle társadalmi és etnikai csoportok lelki beállítottsága.
Hazánk éghajlata, vízrajza, élővilága. A különböző területeken élők szokásai, hagyományai,
népviseleti jellemzői és a tájnyelv megfigyelése, ill. az ezeket befolyásoló tényezők.

Tantárgyi Fejlesztési követelmények
Meteorológia
A felhőképződmények megfigyelése és lefestése. Meteorológiai adatok leolvasása különböző
eszközökről (barométer, szélzsák, stb.) és táblázatba foglalása: csapadékmennyiség, páratartalom,
légnyomás, szélsebesség, stb. Magas és alacsony légnyomás, időjárási frontok. A klíma és a
nappal-éjszaka hosszának hatásai az egyes népek kultúrájára és életvitelére (sarkvidéki, északi,
mediterrán, sivatagi, stb)
A fejlesztés várt eredményei
Tájékozódás a térképen - minden gyerek pontosan tudja Magyarország nagy tájegységeinek helyét.
Ismerje főbb jellemzőiket - kialakulás, főbb ipari, ill. mezőgazdasági ágazat. Nagy folyóink, tavaink
főbb jellemzői.

Természetrajz és biológia
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5. évfolyam
Növénytan A növénytant már a Föld életével, mint élő, egységes organizmussal való
összefüggésben tárgyaljuk. Tanításának természetes kiindulópontja a tanár-diák közötti beszélgetés,
melynek során közösen tapasztalják a tanulók, hogy mit jelent a növények életében a nap. A nap
pályájának változása, a növekvő, illetve csökkenő fény hatása a növények életére. A növénytan
epochát a földrajz előzi meg, így az ott szerzett ismeretekre lehet építeni.

Tantárgyi követelmények
● A táj, talaj, kőzet, éghajlat kihatásai a növényfajtákra. Talajtakarók.
● A növények fejlődésének folyamatos megfigyelése. Az élethez szükséges feltételek.
Évszakok és napszakok váltakozásai és kihatásai a növényekre.
● Alacsonyabb rendű növények - moszatok, gombák, zuzmók, mohák, harasztok.
● Nyitvatermők és zárvatermők törzse.
● A növények fejlődése és karaktere. Fejlődésük különbözőségének megláttatása.
Felépítésük. Különbség a felszín feletti - a fénynek kitett - és felszín alatti részek
között. A növények virágzata, részeinek funkciói. Élettér.
● Párhuzamok a növények, állatok, emberek világában.

A fejlesztés várt eredményei
A megismert növények felismerése, megnevezése részeik alapján is. Táplálkozásunkban felhasznált
növényi részek. Az ember szerepe élő környezetének alakításában.

6. évfolyam
A hatodik osztályos biológia keretében ásványtani ismereteket tanulnak a gyerekek. Anyagát lásd:
Honismeret és földrajz témakör, 6. osztály.

7. évfolyam
Fejlesztési cél
Már rendelkeznek az állat-, növény-, és ásványvilágról megfelelő tapasztalattal és ismerettel ahhoz,
hogy most az embert a természet részeként ismerhessék meg.
Az emberi szervezet felépítésének, működésének tárgyalásmódját az a törekvés határozza meg,
hogy az alapvető anatómiai és élettani tudnivalókat az egészséges emberi élet, a helyes és modern
módon ökologikus emberi lét szem előtt tartásával tanítsuk. Az így nyújtott egészségtani,
táplálkozásbiológiai, ill. szexuális nevelés figyelembe veszi a tanulók fejlődés-lélektani helyzetét,
számít nyitottságukra és őszinte érdeklődésükre, s ugyanakkor kihasználja a biológikumban zajló
folyamatok pszichés és szellemi koordinációval való összefonódottságát. Mindezek szellemében
történik az egyes életfunkciók tárgyalása.

Tantárgyi követelmények
● Az ember testrészei, szervrendszerei, szervei, szövetei.
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● Az emberi testben lévő sejtek közös jellemzői.
● A bőr részei és azok működése. A bőr ápolása és elváltozásainak, betegségeinek
megelőzése.
● A táplálkozás szervrendszerének részei és azok működése. A szervrendszer
betegségeinek (fogszuvasodás, gyomorrontás, bélfertőzés, stb.) megelőzése.
● A légzés szervrendszerének részei és azok működése. A szervrendszer edzése és
betegségeinek (meghűlés, nátha, tüdőgyulladás, tüdőrák) megelőzése.
● A keringési szervrendszer részei és azok működése. A vér összetétele és a részek
funkciója (gáz-, tápanyag-, bomlástermék- és hormonszállítás, belső védekezés,
véralvadás). A szervrendszer edzése és betegségeinek (infarktus, érelmeszesedés,
visszértágulat) megelőzése.
● A kiválasztó szervrendszer részei és azok működése (kiválasztás, tárolás). A
szervrendszer betegségeinek (hólyaghurut, vesegyulladás) megelőzése.
● A férfi és női szaporító-szervrendszer részei (külső és belső nemi szervek) és azok
működése. A reproduktív szervek higiénéje és betegségeinek (fluor, herpesz)
megelőzése. Ivarsejtek, megtermékenyítés, menstruációs ciklus, fogamzásgátlás. A
nemi élet és a születésszabályozás.
● Egészséges életmód, egészségtan. Táplálkozástan,
Gyógynövények, természetes gyógymódok.

különböző élelmiszerek.

A fejlesztés várt eredményei
A legfontosabb belső szervek elhelyezkedése az emberi testben. A bőr tisztítása, ápolása. Az
ártalmak elleni védőműködés (vegyi, hő, fény). Az emésztés szervei és működésük. A fogápolás.
Az egészséges táplálkozás. A levegő útja, a légzés szerveit érő károsító hatások. A vér útja (nagyés kisvérkör), anyagszállítása és védőműködése. A kiválasztás szervei, az anyagcsere.
Elsősegélynyújtás.

8. évfolyam
Fejlesztési cél
A 7. osztályos tananyag folytatása, témája továbbra is az ember.

Tantárgyi követelmények
Egyik fő témakör a mozgás - csontozat, izomzat.
● Az ember csontváza. A csontozat szerepe, szerkezete. A csontok sérülése,
gyógyulásuk folyamata.
● A gerincoszlop felépítése, a csigolyák szerepe, részei, kapcsolata egymással.
Sérülések és azok következményei.
● A bordák, a lapocka- és a medencecsontok részei, elhelyezkedésük az emberi
testben. Szerepük, sérüléseik és azok következményei.
● A végtagok csontjai. A kar és a láb csontjainak megnevezése, részeik pontos szerepe,
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működési jellemzőik.
● A koponyacsont részeinek megnevezése, szerepe.
● Az ember izomzata. Az izomfajták és az izmok részeinek megnevezése. Szerepük a
mozgásban. Sérüléseik és azok megelőzése, gyógyítása.
A második fő témakör az érzékszervek és azok működése.
● A szem - mint a látás szerve - részeinek megnevezése, működése. A különböző
rendellenességek és a képalkotás közötti összefüggések. A szem betegségei,
gyógyításuk és a rendellenességek megszüntetésének lehetőségei.
● A fül - mint a hallás szerve - részeinek megnevezése, működése. A fül szerepe az
egyensúly-érzékelésben. A fül sérülésének következményei, betegségei és azok
megelőzése, gyógyítása.
Egészséges életmódra nevelés: a dohányzás, alkohol és a kábítószer káros hatásai. A súlyosan függő
emberek kezelése, de elsősorban a függővé válás megelőzése. A függőség okai, egymás segítése
ezen okok kiküszöbölésére.

A fejlesztés várt eredményei
A csontok szerepe, fő részeinek megnevezése. Az izomzat szerepe, szerkezete. A szem részei és
működése. A fül részei és működése.

Kertművelés
Az iskolakert fontos színtere az oktatásnak minden Waldorf-iskolában. Folyamatos kapcsolatot
jelent a természet változékony megnyilatkozásaival, és számos tantárgynak nyújt megfigyelési
színteret. (Pl. földrajz, csillagászat, ásványtan, fizika, stb.)
Egy művészien tervezett, gondozott kert a benne járó számára olyan térélmények forrása, amely a
színek, formák és terek dinamikus alakváltozásaival hat. Segíti az arány- és egyensúlyérzék
fejlődését, a tájékozódó képességet, és erősíti a biztonságérzetet nyílt terepen is, főként a szűk
városi utcákban felnövő gyermekek számára.
Már az 1.-2. osztályban megismerkednek itt a valóságos, élő fákkal, vad- és nemes virágokkal, azok
legjellegzetesebb tulajdonságait kidomborító mesékbe illesztve. Másodikban búzát vetnek, aratnak,
harmadikban hagymás virágokat ültetnek, majd az epochák egész sora (parasztgazdaság, régi
mesterségek, környezetismeret, állattan, növénytan, stb.) vezeti fel a kertművelés megkezdését a
hatodik osztályban.
Az iskolakert egy különös világ, ahol a tanár által művészien kialakított rendben, minden
növénynek megvan a maga helye, ide fogadja a gyermekeket, akik tapasztalni fogják, hogy az
ember a természet éltető erejére is rászorul munkája során.
Önálló tantárgy a kertművelés a 6.-7.-8. osztályban (a teljes Waldorf-iskolában 10. osztályig), heti
rendszerességben 2-2 órában tanítjuk. Egy-egy csoport 7-10 főből áll, így csoportosan és egyénileg
is közvetlen kapcsolatot alakíthatunk ki saját virágágyás, komposzthalom építésével. A pontos
szerszámkezelést kezdettől fogva gyakorolják. A "munka" olyan "játék", aminek szabályait nagyon
komolyan be kell tartani. A kertművelés során megtapasztalható, hogy nincsen tett hatás nélkül, de
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mulasztás sincs következmények nélkül.
Az egymást követő: vetés, csírázás, növekedés, ápolás és aratás sora áttekinthető folyamat a
gyermekek számára. Naplóként vezetett füzetet használnak egész éven át.
Biokertészeti módszereket alkalmazunk.
A szorosan vett tananyag a zöldségnövények termesztésére irányul, de gyakorlatilag ezen keresztül
egy eleven struktúrát: a talaj - növény - állatvilág - ember dinamikus kapcsolatrendszerét
tapasztalják meg a gyermekek munkájuk során, egy környezetkímélő agrotechnikai módszer
elsajátítása útján.
Tematikája és követelményei a NAT-tal azonosak, néhány ponton más ütemezésben.

6. évfolyam
A 11-12. életévben hirtelen megnyúló végtagjai miatt a gyermekek mozgása szögletessé válik.
Lelki-szellemi lénye is erősebben kötődik csontrendszerének mechanikájához, most válik aktuálissá
a tanításban mindaz, ami az életben vagy a tudományban a mechanikus törvényszerűségeknek van
alávetve. A szabályosság és a rend elvárása nyilatkozik meg a gyermekekben, s ezt az igényt
önfegyelemre és kitartásra átfordítani pedagógiai feladat.

Fejlesztési cél
A kertművelés során a gyermek megtapasztalja, mennyi fáradság, gondoskodás és türelem kell
ahhoz, hogy a vetéstől eljuthassunk a termés élvezetes betakarításáig.

Tantárgyi fejlesztési követelmény
Föld megmunkálása, ágyások kialakítása, vetés, gondozás, gyomlálás - egyéves zöldségfélék
termesztése. A talaj legfőbb jellemzői, vizsgálata: szín, rétegzettség, hő- és vízháztartása, valamint
humusztartalom szerint. Zöldségnövények.

A fejlesztés várt eredményei
Talajporhanyítás, egyszerű kézi szerszámok használata: kapa, gereblye, öntözőkanna.
Zöldségnövények felismerése. Talaj és kőzet közötti különbség.

7. évfolyam
A 12-13. életévben, a nemi érés kezdetén a gyermekek figyelme saját testük változásaira és
környezetük felé egyaránt élénk és fürkésző. Szívesen vállalnak olyan feladatot, amellyel próbára
tehetik növekvő fizikai erejüket, szellemi kapacitásukat, állóképességüket.

Fejlesztési cél
Képes legyen a természet jelenségeit megfigyelni és figyelembe venni a kerti munkák során.

Tantárgyi fejlesztési követelmény
Palántázás, ültetés, növényápolás - kétéves zöldségnövények ismerete. Vetésforgó, növénytársítás,
talajvédelem, komposztálás és komposztfelhasználás. Terménytárolási módok, nyers, zöldséges
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ételek elkészítése. Egészséges táplálkozás alapjai.

A fejlesztés várt eredményei
Talajelőkészítés vetéshez, ásás, talajlazítás, komposztprizma összeállítása. Villa, lapát, talicska
használata.

8.évfolyam
13-14 éves korban a szociális érzék, baráti kapcsolatok iránti hajlam erősödik, felébred az önálló
ítéletalkotás, a logikus gondolkodás képessége. A gyermek mozgása lelassul, nehézkessé válik.

Fejlesztési cél
Ismerje fel a korszerű, környezetbarát agrotechnikák, a vegyszermentes környezetvédelem előnyeit,
a betakarítás - tárolás módja és az élelmiszer biológiai értéke közötti összefüggést.

Tantárgyi fejlesztési követelmény
Zöldségtermesztés, gyógy- és fűszernövények ismerete és gondozása. A komposzt szerepe a
talajélet és a növények életében. A korszerű növényvédelem módszerei, terménytárolási és
feldolgozási módok. Növényvédő bio-levek és védőültetés.

A fejlesztés várt eredményei
Dugványozás, tőosztás, metszőolló, permetező használata. Gyógynövényismeret (néhány faj).

Fizika
6. évfolyam
Fejlesztési cél
Új tantárgyként lép be a 6. osztályban a fizika. A fizikatanítás a jelenségek átéléséből,
megtapasztalásából, megfigyeléséből indul ki. Folyamatokat, kölcsönhatásokat figyelünk meg. A
tanulók megismerkednek a fizika különböző szakterületeivel, de ezeken túlmutató jelenségeket is
vizsgálunk, ezzel teremtjük meg a kapcsolatot a fizika szakágai között. Megkeressük a
művészetekkel, a technikával való kapcsolatot is.
Minden esetben az életből indulunk ki. Először megtapasztalják a jelenségeket kísérletek útján és
csak aztán vonják le a következtetéseket, melyeket írásban rögzítenek.

Tantárgyi követelmények
Hangtan: Zene és akusztika. A rezgés, mint a hang fizikai alapja. Hangerő, hangmagasság, hangszín
és a rezgések. Az emberi hang keletkezése.
Fénytan: Szín és fényjelenségek. A fény útja. Fénytörés. Színelmélet.
Mágnesesség - elektromosság: A természetes mágnesesség. Északi és déli pólusok. A mágnes
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jellemzői. Iránytű bemutatása és használata. A mesterséges mágnesesség. Anyagok, melyek
megtartják ferromágneses tulajdonságaikat. Elektrosztatikai vonzás - taszítás jelenségei, melyek
dörzsöléssel jönnek létre.
Hőtan: Égetés, dörzsölés, mint hőforrás. Hideg és meleg, hő és hidegforrások.

A fejlesztés várt eredményei
A megtapasztalt jelenségek leírása, rögzítése. A jelenségekhez tartozó következtetések
megfogalmazása.

7. évfolyam
Fejlesztési cél
Optika, fénytan, hőtan, hangtan, mágnesesség, elektromosság témakörben tanultak ismétlése.

Tantárgyi követelmények
Hangtan: Chladini-féle lemezek (6. osztályban is tanítható), lyuksziréna, lemezjátszó, a hang
irányítása, visszhang (8. osztályban is tanítható).
Fénytan: A következők megfigyelése:
● Tükörképek és tükrözések (rajzolással kombinálva).
● Fényvisszaverődés sík- és gömbtükörről a gyakorlatban.
● Lencse nélküli kamera (az emberi szemmel összehasonlítva) - 8. osztályban is
tanítható.
● Camera obscura.
Hőtan: Hővezetés, hőmérők.
Mágnesesség: A mágnesesség alapjelenségei.
Elektromosság: Áramforrások (galvánelem, dinamó), elektromos készülékek, az áram hatásai.
Mágneses effektusok, elektromágnes. Műszaki alkalmazások (elektromos tűzhely, vasaló, bojler,
biztosíték). Fel kell hívni a figyelmet az elektromos áram és a villámlás veszélyeire.
A tanítás középpontjában a mechanika áll. Fontos helyet kapnak a kísérletek, az ismeretek
tapasztalati úton való elsajátítása. Az alábbi egyszerű gépekkel és a rajtuk keresztül megismerhető
fogalmakkal foglalkoznak:
●
●
●
●

emelők, erőkar, teherkar,
hengerkerék, csiga, csigasor,
csörlő és az emelőgép,
az ék; erőátvitelek és fogaskerék-áttételek.

Az egyenesvonalú, egyenletes mozgás kísérleti vizsgálata. A hely és mozgás viszonylagossága. A
haladó mozgás. A sebesség kiszámítása. A tehetetlenség törvénye.
Az egyenesvonalú, egyenletesen változó mozgás. A mozgásállapot jellemzése. Változó mozgás. Az
átlag- és pillanatnyi sebesség. A gyorsulás. A szabadesés.
A mozgásállapot változása. Az erő. A kölcsönhatás mozgásállapot-változtató hatása. A lendület. A
lendület megmaradása.
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Az erő mértékegységének dinamikai értelmezése. Két erő együttes hatása. Egyensúly. Erő és
ellenerő a kölcsönható testeknél.
Kapcsolat a földrajz tantárggyal (csillagászat): Egyetemes tömegvonzás. Bolygómozgás - Kepler. A
földi gravitáció és a súly. A súrlódás.
Hőtanhoz kapcsolódóan: Az energia és a munka értelmezése. Az energia fajtái. Energiaváltozás
égés közben. Energia megmaradás törvénye.

A fejlesztés várt eredményei
Az egyenletes és a változó mozgás felismerése. A sebesség kiszámítása. Tehetetlenség törvényének
ismerete. Átlag és pillanatnyi sebesség különbözősége. Szabadesés. Mozgásállapot változások. Erő
- ellenerő felismerése. Gravitáció. Az energia fajtái. Energia megmaradás törvényének ismerete.

8. évfolyam
Fejlesztési cél
Az előző években tanultak felidézése a hangtan, hőtan, fénytan, mechanika és a mágnesesség
témakörében.
A gázok és folyadékok fizikai hatásai: levegő - légnyomás, légáramlás jelenségei, hatásai. Nyomás nyomóerő. A felhajtóerő - úszás, lebegés és merülés - jellemzői. Az Arkhimédesz törvénye.

Tantárgyi követelmények
Fő témakör az elektromosság:

● A dörzselektromosság. Az elektromosság és a mágnesesség kapcsolata.
● Az elektromos áram. Az áramvezetés felfedezése, az emberiség szolgálatába
terelése. A természet által biztosított "energiaforrások". Elektromos árammal hajtott
berendezések.
● Az áramerősség és a feszültség - képletük, és egyszerű számítási feladatok.
● Elektromos ellenállás. A fogyasztók soros és párhuzamos kapcsolása.
● Az áramvezetés - az áram kémiai hatása.

A fejlesztés várt eredményei
A nyomás és a nyomóerő jelentése. Az Arkhimédesz törvényének ismerete. Az elektromos áram a
természetben. Az áram erőssége, a feszültség és az ellenállás kiszámítása. Soros és párhuzamos
kapcsolás.

Kémia
7. évfolyam
Fejlesztési cél
Új tantárgyként lép be a 7. osztályban a kémia. A korosztályhoz igazodóan kísérleti tapasztalatokra
támaszkodó felfedezésekre épít a tananyag, s csak csekély mértékben nyit utat a fogalmi
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gondolkodás egzakt megközelítései felé. Fontos, hogy a gyermek figyelmét először a kézzelfogható
jelenségek ragadják meg.
Az égés jelenségének alapszintű vizsgálata:
● a természetes anyagok eltérő égési tulajdonságai,
● a különféle égési jelenségek összehasonlítása,
● éghető anyagok.
Az anyagok csoportjai:
● mészkő, mész,
● savak, bázisok, sók,
● kémhatások - savas, lúgos.
Fémek (arany, réz, bronz, vas) és tulajdonságaik.

A fejlesztés várt eredményei
A gyermek képes pontos megfigyeléseket végezni, képes egyszerű következtetéseket levonni. Le
tudja írni az órán látottakat, rajzokat tud a jelenségekről készíteni. Egyszerű kísérleteket
biztonságosan végre tud hajtani. Tisztában van az égés feltételeivel.

8.évfolyam
Fejlesztési cél
A 8. osztály kémiája az önmagának táplálékot előteremtő embert helyezi a kiindulási pontba. Ennek
megfelelően a főbb témák
● A magtól a lisztig - különböző gabonatípusok, az őrlés technikái (az őrlőkőtől a víziés szélmalmon át a hengermalomig). Kísérletek a liszttel: a tészta, a sikér.
● Keményítő előállítása
jód-keményítő reakció.

lisztből, burgonyából, a keményítő jellegzetességei,

● A sikér, mint a liszt fehérjekomponense (elszenesítési próba).
● A fehérje: tej, tojás, hús, toll, szőr, "állati termékek".
● A cukor (a hozzá tartozó kultúrtörténettel): cukor a természetben. A keményítő
cukorrá való átalakítása sav segítségével (elcukrosítási reakció) / a vízhez és a tűzhöz
való viszonya. Fehling-oldat.
● Az erjedési folyamat.
● A keményítő és fehérje összefoglalása, erjedési termék, élesztő a kenyérsütésben.
● Zsírok és olajok: növényi olajforrások / A zsír, a meleghez és a tűzhöz való
viszonya, vízzel szembeni viselkedése.
● Száradó és nem-száradó olajok.
● Cukor-előállítás répából.
● Cukorfogyasztás, mint civilizációs probléma / a cukortúlfogyasztás következményei
a fogazatra / vércukor és cukorbetegség.
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● Sajtkészítés
Másik téma: életkörülményeihez szükséges eszközök előállítása.
● Szappan-előállítás (nátronlúg, zsír és hő).
● Cellulóz, papír-előállítás.
● A keményítőgyártás további eljárásai.
● A bőr és a cserzés folyamata.

A fejlesztés várt eredményei
A gyermek képes pontos megfigyeléseket végezni, képes egyszerű következtetéseket levonni. Le
tudja írni az órán látottakat, rajzokat tud a jelenségekről készíteni. Egyszerű kísérleteket
biztonságosan végre tud hajtani. Képes egyszerű próbák segítségével a keményítő, a cukor, a
fehérje kimutatására. Ismeri a tanult savak és lúgok előállítási módját. A tanult anyagok
legfontosabb tulajdonságait képes ismertetni.

Idegen nyelvek
Általános bevezető
A nyelvtanítás fontos eszköz a népek közötti kölcsönös megértés, a kulturális különbségek iránti
fogékonyság kialakításában, a sztereotípiákat elutasító magatartás fejlődésében. Így a nyelvtanítás a
kisiskolás korban az empátia iskolázása az érzékek fejlődésén és fejlesztésén keresztül. Fontos
feladat az érdeklődés és kíváncsiság felkeltése a nyelvek iránt, valamint a kultúrák közötti
kommunikáció iránt általában. Az idegennyelv-oktatás elsődleges célja továbbá a mindennapi
életben jól alkalmazható idegennyelv-tudás biztosítása. Ezért a Waldorf-iskolai nyelvoktatás
egyrészt praktikus, hasznos célként törekszik arra, hogy a tanuló hallás és olvasás útján idegen
nyelven megértsen másokat, és folyékonyan fejezze ki magát az adott idegen nyelven szóban és
írásban egyaránt. Továbbá célja bemutatni a diákoknak az adott nyelven beszélő népek karakterét,
szokásait, kultúráját, földrajzát, történelmét. Az idegen nyelvek tanításának pedagógiai célja, hogy
segítse a gyermek fejlődését az életkori sajátosságainak megfelelő tematikával, és hogy betekintést
nyújtson a világ árnyalt szemlélési módjaiba, ezzel tágítva perspektíváját.
A nyelvtanításon keresztül szeretnénk segíteni a diákokat abban, hogy pozitívan forduljanak más
kultúrájú és nyelvű népekhez, valamint abban, hogy közelebb kerüljenek a különböző
gondolkodású emberek megértéséhez, jártasságot szerezzenek a kommunikációban, hogy empátiát
alakítsanak ki magukban mások szemlélete és világlátása iránt.
Az idegen nyelvek tanulása új perspektívát kínál az egyén számára saját nyelvéhez, kultúrájához,
szemléletéhez, mentalitásához, ily módon segítve a diákokat, hogy a világot árnyaltabban láthassák.
Az idegen nyelv verbális tanulása a diáknak azt a képességét fejleszti, hogy egy másik emberre
figyeljen, hogy követni tudja a másik ember kimondott és ki nem mondott szándékait. Az idegen
nyelvek ismerete ösztönzi a rugalmas és mozgékony gondolkodást, mivel a különböző nyelvek
kaput nyitnak a tapasztalás különböző birodalmaiba, így növekszik bennünk a világ és a más
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emberek iránti érdeklődés is.
A pedagógus a nyelvtanítás első éveiben az érző figyelem nevelésével nyújt alapot a későbbi
életkorban ma már nélkülözhetetlen képességhez, a más kultúrájú és nyelvű népekhez való
odaforduláshoz, mások szemlélete és világlátása iránti érzékenység, empátia kialakításához. A
kisiskolás korú gyermek még érzékein keresztül fogadja be, így gyakorlatilag nem tanulja, hanem
elsajátítja a nyelvet, belső képalkotása az idegen nyelv megértését is segíti. A nyelvtanításnak ebben
a fázisában fontos, hogy a gyermek merüljön bele teljes intenzitással az élő nyelvtanítás
folyamatába. Ebben az életkorban az érzékszervi benyomásoknak erősen kitett gyermek rendkívül
fogékony az élőszóra. Ekkor alakul ki benne az idegen nyelv intonációs mintái iránti fogékonyság,
amit sokkal nehezebb később, 10 éves kor után kifejleszteni, amikor már a beszédszervek
plaszticitása csökken. Fontos, hogy a tanulók megszeressék a nyelvet, hozzászokjanak
intonációjához, dallamához és nyelvi biztonságot szerezzenek. A tanítás során fontos szerepet kap a
költői nyelv. A gyermekek, mondókákkal, dalokkal, játékokkal, rövid mesékkel, párbeszédekkel és
olyan tevékenységekkel ismerkednek meg, melyek közvetlenül vezetik be őket az idegen nyelv
világába. Nem absztrakt vagy sematikus módon sajátítanak el egyszerű nyelvtani szerkezeteket,
szókincset, hanem életkoruknak megfelelően, játékosan tanulva a gyakorlatban teszik meg az első
lépéseket a nyelvtanulás terén. A tanulók lépésről lépésre megértik, amit hallanak és ismételnek. A
szókincs tanulását a gyermeket körülölelő környezet alapozza meg, életkorának megfelelő
érdeklődésre és a gyermek képzeletvilágára épül. A jelentés ilyenkor még gyakran helyhez és
tárgyhoz kötött. Mivel a tanítás írott szöveg nélkül, nagyrészt idegen nyelven történik, így a beszéd
nem-verbális formái mindvégig fontosak maradnak. A történeteket nem kell szó szerint érteniük. A
megértést gesztusok, mozdulatok, a történeteknél pedig képek, bábok segítik. Az órák és a tanév
anyaga lépcsőzetes, ismétlésre és bővítésre épít, az új anyagot a tanár mindig a meglévő tudásra
alapozza.
Az első három évben döntően együtt szólal meg az osztály, az egyéni megnyilatkozások kevésbé
hangsúlyosak, de a bátrabb tanulókat is biztatjuk és segítjük egyéni fejlődésükben. 3. osztály végére
a gyermekek ismerik a testrészek, a ruhák neveit, az osztályterem tárgyait, a színeket, a hét napjait,
a hónapokat, az évszakokat, az időjáráshoz, természethez kapcsolódó kifejezéseket, foglalkozások
neveit, a mindennapi élethez kapcsolódó egyszerű tárgyakat és cselekvéseket. Képesek egyszerű
kérdéseket feltenni és megválaszolni a fent felsorolt szókincs segítségével. Az írásbeli munka még
nem jelenik meg, de első osztálytól lehet olyan füzetük, amelybe a tanult dalokat, verseket
lerajzolják. Mivel a Waldorf-iskolában az írás-olvasáskészség megerősítése magyar nyelven a 3.
osztályban történik, ezt nem előzheti meg az idegen nyelven történő írás-olvasás, de megjelenhet az
ABC, elkezdődhet egy képes szótár bevezetése is. 4. osztálytól a gyermeki fejlődés új szakasza
kezdődik, melynek egy tudatosabb nyelvtanulás felel meg, elkezdődik az önállósodási folyamat. A
kilencedik életév környékén a gyermek már a világra és önmagára is tárgyilagosabban tud nézni.
Már nem benne él a nyelvben, hanem kívülről tud rátekinteni, így már képes felismerni
törvényszerűségeket az idegen nyelvben. Mindez a gondolkodás ébredését jelenti. A kilencedik
évtől kezdve, a gyermekkor közepén, előtérbe kerül az írásolvasás. Az olvasás képessége az ismert
szöveg felolvasásától a helyes hangsúlyok kialakításán át a maximális érthetőségig fejlődik. Az
íráskészség fejlesztése a már tanult versek, dalok, ismert rövid szövegek leírásával és
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feldolgozásával, sok másolási feladattal kezdődik, majd egyszerűbb gondolatok kifejezését
szolgálja. A tanulók saját szótáruk vezetésének segítségével folyamatosan ismerkednek a
szótárhasználattal. A szóról szóra fordítást e szakasz végéig lehetőleg elkerüljük.
Amennyiben szükséges, megjelenhet a kétnyelvűség, a tanulók idegen nyelvű szövegek tartalmát
foglalják össze az anyanyelvükön, és egyszerű szövegeket alkotnak idegen nyelven. A nyelvtani
szabályokon keresztül tudatossá váló nyelvhelyesség élményéhez hozzájárul a nyelv szépségének
átélése. A mondatok, versek, történetek helyes ritmusban való előadása, a karakterisztikus
hanglejtés, a pontosabb kiejtés ennek az esztétikai igénynek a kielégítését szolgálja. A kiejtési
szabályokat nem absztrakt módon tanulják meg a tanulók, hanem a tanár példái alapján.
Elkezdődhet az idegen nyelven történő írás, megjelennek az olvasmányok. Az emlékezést, a
felidézést nagyban segíti, hogy a diákok a már ismert, feldolgozott szövegekből a nyelvtani
szabályokat kezdik felfedezni, megfogalmazni.
Mivel a két tanult idegen nyelv témái sokszor megegyeznek, illetve átfedik egymást, a két nyelvből
- lehetőség szerint egyeztetve - nem ugyanabban a sorrendben tanítjuk az egyes témaköröket.

Angol nyelv
1.évfolyam
Fejlesztési cél
Az alsó tagozaton az idegen nyelvek tanításánál kezdetben az anyanyelv elsajátításának mintáját
tűzi maga elé a Waldorf-pedagógia. A nyelv természetével folytatott munka azt eredményezi, hogy
a gyermek teljes lényével belemerül a nyelvbe, ezért a nyelvórák elsősorban az adott idegen
nyelven folynak. A gyerek utánzó- és befogadó-készségével odaadja magát a tanár szándékának,
érzéseivel - és nem intellektuálisan - kapcsolódik a tanári tevékenységhez. Ezek az érzések, melyek
a beszédszándék megragadására, felfogására irányulnak, inkább érzékelő, megismerő jellegűek. A
gyermek a jelentést szituatív tapasztalás útján ragadja meg, ami lehetővé teszi a sokoldalú
alkalmazást. A tanár idegen nyelven köszön, búcsúzik, idegen nyelvű utasításokat ad. Rendszerint
egy kis verssel, fohásszal kezdődik az óra és egy másik fohásszal fejeződik be. Mondókákat,
dalokat és játékokat játszanak újra és újra, az óra kisebb részében foglalkoznak az új anyaggal. A
mozgással, gesztusokkal kísért dalok, mondókák, játékok segítik a ritmus, dallam-, és hangzásvilág
érzéki tapasztalását, a helyes kiejtés formálását, valamint a tanultak hosszú távú memóriába való
bevésődését.
A Waldorf-iskola korai nyelvtanítása (1-3. osztály) módszertan és tematika szempontjából egységet
alkot, a feldolgozott témakörök és a szókincs spirálisan bővülve épülnek egymásra. A szavakat
dalokban, versekben, történeteken keresztül élő szövegkörnyezetben tanulják a gyerekek, de néhány
tematikus csoportot érintve is találkoznak már az alapszókincskészlettel. Az első három iskolaévben
tehát a gyermek utánzás útján tanul idegen nyelven beszélni, az írásbeliség még nem, 91 vagy csak
a harmadik év végén jelenik meg.
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Tantárgyi fejlesztési célok
Az első osztályban a nyelvtanulás elsődleges célja ismerkedés az idegen nyelvvel, annak
kiejtésével, ritmusával, dallamával, valamint az egyszerű utasítások megértése, reagálás rájuk.

Fejlesztési követelmények
Az első osztályos gyermekek a szóban tanult mondókákat, dalokat, rövid meséket együtt mondják,
éneklik az osztállyal. Egyéni megszólalások lehetségesek, megtanulnak köszönni, bemutatkozni, de
a közös, csoportos versmondás, éneklés, játék kerül előtérbe. Használhatnak füzetet: a hallott-tanult
mesékhez, történetekhez, játékokhoz, dalokhoz kapcsolódóan képeket rajzolhatnak segítve a
memorizálást. Kapcsolódási pontok Elsősorban a főoktatáshoz kapcsolhatóak egyes történetbeli
témák, valamint a számoláshoz az idegen nyelvű számok tanulásával.

A fejlesztés várt eredményei
A gyermekek: - tudnak reagálni egyszerű utasításokra, köszönésekre, - segítséggel követni tudnak
egy egyszerű mesét, - az osztállyal együtt tudnak emlékezetből felidézni, elmondani verseket,
mondókákat, énekelni dalokat, - nem idegenkednek az angol nyelv kiejtésbeli sajátosságaitól.

2. évfolyam
Fejlesztési cél
Az első osztályban szerzett nyitottságot az idegen nyelv iránt tovább erősítjük. A második
osztályban folytatódnak az első osztályban megkezdett tevékenységek, az órák továbbra is a szóbeli
munkára épülnek. A gyermekekben erősebb az igény az egyéni megszólalásra, ebben bátorítjuk
őket. A tanításban még mindig dominál a ritmikus elem mind az óra felépítésében, mind a
tevékenységek jellegében. Tapsolós mondókák és pergőbb ritmusú versek is előtérbe kerülnek,
ezeket nagy, lendületes mozdulatokkal kísérik. A gyerekek hosszabb meséket 92 mondanak és
játszanak el a tanár segítségével (pl. láncmesék, verses mesék).

Tantárgyi fejlesztési célok
A diákok egyre otthonosabban érzik magukat az órán a nyelvi környezetben. Az órai történések fő
célja az idegen nyelv iránti érdeklődés, a kíváncsiság fenntartása. Közben hangsúlyt kap a szókincs
bővítése, a beszédértés erősítése, a közös megszólalásokban való bátor részvétel és egy-egy egyéni
megszólalás.

Fejlesztési követelmények
Az alapvető idegen nyelvű utasítások megértése, reagálás rájuk. A tanulók képesek egyszerű, de
már hosszabb történeteket, meséket megérteni, kórusban mondani, eljátszani.

A fejlesztés várt eredményei
A gyermekek: - az ismert történeteket, verseket, meséket értik, emlékezetből fel tudják idézni,
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együtt mondják, - a nyelvi játékokban szívesen, örömmel, aktívan vesznek részt, - az órákon
használt angol nyelvű utasításokat könnyedén megértik, - egyszerű, begyakorolt kérdésekre
megfelelően reagálnak, válaszolnak.

3. évfolyam
Fejlesztési cél
A harmadik évfolyamon még mindig a célnyelven, az anyanyelv kizárásával dolgozunk együtt a
gyerekekkel. Továbbra is alapvetően szóban folyik a tanítás. A tanárnak tudatosan kell arra
törekednie, hogy olyan verseket tanítson, gyakoroljon ebben az évben, amelyekkel szeretné
bevezetni az angol írást. Nagyban segíti a későbbi tanulmányokat, ha nyelvtani szerkezetek is
előkerülnek ezekben a versekben. Ebben az életkorban a gyerekeknek már sokkal nagyobb érzékük
van a nyelvhez, az árnyalatokhoz, mind a kiejtés, mind a jelentés terén. Hosszabb, változatosabb
szövegekkel is boldogulnak. Párbeszédek, nyelvtörők, versek jelennek meg az órákon. Füzetükbe a
tanulók lerajzolhatják a hallott, olvasott történeteket, dalokat. Az év vége felé leírhatják az ABC-t,
esetleg néhány szót, vagy egyszerű mondatokat.

Fejlesztési követelmények
Képesek egyszerű mondatokat alkotni. Megértik a történeteket, válaszolnak a begyakorolt
kérdésekre. Önállóan is meg mernek szólalni. Kapcsolódási pontok Egyes epochákhoz, például
számtan, mesterségek, földművelés, házépítés.

A fejlesztés várt eredményei
A gyermek - válaszolni tud önmagára vonatkozó egyszerű kérdésekre (pl.: Where do you live? How
old are you? Have you got a pet…? What is your mother’s/father’s name…?), - az órákon használt
angol nyelvű utasításokat könnyedén megérti, - követni tud egy egyszerű történetet, amelyet
egyszerű mozdulatokkal kísérve mesélünk el, - kívülről tud már egyedül is dalokat, verseket,
mondókákat, - ismeri az ABC-t (szóban, „versszerűen”).

4. évfolyam
Fejlesztési célok
A 10. életévben a gyermekek az 'Én'-tudatosság egy új szintjére lépnek. Individualizálniuk kell
mindazt, amit együtt tanultak meg. Az egyéni odafigyelés rendkívül fontos ebben a korban, mert az
írás elsajátítása és a gyakori egyéni feladatok előtérbe emelik az esetleges nehézségeket, amelyek
eddig ezen a téren nem voltak szembetűnőek. Néhány gyermek külön segítséget igényelhet. Az első
három év alatt kívülről megtanult szövegeket használva kezdenek a diákok angolul írni. Mind az
írás, mind az olvasás sok gyakorlást igényel, ez segíti elő a szókép és a kiejtés összekapcsolását.
Mielőtt nyomtatott szövegekkel ismerkednének meg, először azt olvassák, amit saját maguk írtak. A
tollbamondások is elkezdődnek jól ismert szövegek alapján. Fontos figyelni a tollbamondás
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lépéseire. A látó-halló tollbamondást követi a hallás utáni írás.
A házi feladatok bevezetésénél fontos a következetesség. Rövid szövegek, mondatok memorizálása,
írásgyakorlás, rendszeres otthoni olvasás segítheti a későbbi sikeres nyelvtanulást. Ahol csak
lehetséges, a szavakat mondatokban, szövegösszefüggésekben tanulják meg. Elkezdődik az
egyszerűbb nyelvtani szabályok tudatosítása és gyakorlása. Még mindig a ritmikus szövegek állnak
előtérben, de történeteket is dolgozhatnak fel.
A gyakorlás egyik leghatékonyabb módja ebben az életkorban a dramatizálás, a szerepjáték. A
szóbeli munkát nyelvtörők, versek, mondókák, dalok, valamint kérdés-feleletek követik. Az
elhangzott történetek tartalmát kérdések és válaszok segítségével idegen nyelven összefoglaljuk,
esetleg elmesélhetjük anyanyelven is, ezzel támogatva a nehézségekkel küzdő gyerekeket. A
csoportos szereplés háttérbe kerül az egyéni megszólalással szemben.
Az írás-olvasás tanulás mellett a szituációs játékok, rövid darabok, találós kérdések, az éneklés,
egyszerű párbeszédek és szójátékok az órák fontos részét képezik.

Tantárgyi fejlesztési célok
Az olvasás-írás elsajátítása, gyakorlása a cél ebben az évben. A memoriterekkel való munka
folytatódik, az egyéni szerepléseket bátorítja a tanár. Folytatódik a helyes kiejtéssel, intonációval
kapcsolatos gyakorlás. A szókincs tovább bővül. Az anyanyelv és az idegen nyelv szerkezete,
felépítése közötti különbség kezd tudatosulni .

Fejlesztési követelmények
Megértik az elhangzott történeteket, válaszolni tudnak a feltett kérdésekre. Gyakorolják az ismert
szövegeken keresztül az írást, olvasást. Képesek egyszerű nyelvtani szabályokat felfedezni és
használni. Vállalják az önálló szereplést. Kapcsolódási pontok Anyanyelv, állattan,
földrajz-környezetismeret.

A fejlesztés várt eredményei
A gyermekek:
● helyesen betűzik a nevüket és néhány gyakori szót,
● pontosan olvasnak begyakorolt szavakat és mondatokat, írásban felismerik azokat,
● önállóan alkotnak egyszerű mondatokat,
● otthonosan mozognak az egyszerű, begyakorolt kommunikációs helyzetekben, pl.
bemutatkozás,
● eldöntendő kérdésekre tudnak válaszolni,
● alapvető szókinccsel rendelkeznek a feldolgozott témakörökben, képesek egyszerű nyelvtani
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szabályok felismerésére és alkalmazására.

5. évfolyam
Fejlesztési cél
A 9. életév környékén érkezett el annak az ideje, hogy a gyermek az eddig ösztönösen begyakorolt
beszédfordulatokban tudatosan felismerje a nyelvtani szabályokat. A 4. osztályos nyelvtanítás
középpontjában az írás és olvasás tanítása áll. Az első három év alatt megtanult anyagot
felhasználva kezdenek a diákok írni, és elsőként saját írásukat olvasni. Ez már két új ismeret
elsajátítását jelenti (nyelvtan; írás-olvasás), ami a 4.-5. osztályban rugalmasan alakítható, tehát a
leírt évfolyamokra várt követelmények előbb is, később is, különböző szakaszokban teljesíthetők.

Tantárgyi fejlesztési követelmény
250 szó készségszinten, 150 szó ismeretfokon.

Témakörök
●
●
●
●
●
●
●
●

Olvasás gyakorlása olvasókönyv használatával
Család, lakás - téma bővítése
Öltözködés, ruhadarabok, vásárlás
Étkezés: reggeli, ebéd, vacsora, étterem
Állatok témakör bővítése
Országok, nemzetek
Óra, idő kifejezése, dátumozás
Egy dramatizált történet önálló részeinek megtanulása, előadása

Nyelvtan Igeragozás elmélyítése (rendhagyó igék jelen ideje, egyszerű és folyamatos múlt),
elöljárók, birtokos névmás (my, your), személyes névmás tárgyesete (me, you), kérdő mondatok,
kérdőszavak, melléknevek, határozott és határozatlan névelők, prepozíciók. Kérés, kínálás,
meghívás

A fejlesztés várt eredményei
Értsék meg a tananyag szókincsét és nyelvtani anyagát tartalmazó közléseket. Tudjanak reagálni
3-4 mondatból álló közlésre. Legyenek képesek ellenőrző kérdések megválaszolására. Folytassák a
tanár által elkezdett történetet önálló mondatokkal. Alkalmazzák helyesen a tanult nyelvtani
szabályokat. Legyenek képesek a környezetükben található személyek, tárgyak leírására. A hangos
olvasás során figyeljenek a helyes hangsúlyozásra. Végezzenek egyszerű fordítási feladatokat.
Ügyeljenek a tanult helyesírási szabályokra.

Ajánlott irodalom 4.-5. osztályosoknak
● The Gingerbread Boy (Compiled by Uta Taylor - Weaves, Stuttgart)
● The Pancake and Other Stories
● Dirk Whittington: Ladybird (Stuttgart)
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● Tongue Twisters and Speech Exercises (Stuttgart)
● Riddles (Stuttgart)
● Evans, The Book of a Thousand Poems

6. évfolyam
Fejlesztési cél
Fontos e korban, hogy a nyelv rendszerének megértése iránt érdeklődés ébredjen a diákokban.
Rendszerben kell látniuk az eddig tanultakat, és a még megtanulandókat. Azaz, a rend, a rendszer,
az áttekinthető szervezés nagyon fontos a 6. osztályban.

Tantárgyi fejlesztési követelmény
300 - 350 szó készségszinten, 200 szó ismeretfokon.

Témakörök
●
●
●
●
●
●
●
●

Ház, étkezés, foglalkozások, vásárlás, téjékozódás
Iskola, tantárgyak, órarend
Szabadidő, sport, szórakozás
Utazás, közlekedési eszközök
Napirend, háztartással kapcsolatos munkák
Drámai vagy humoros természetű párbeszédek betanulása, improvizálása
Történetek olvasása
Kérdés, felelet társalgási szinten

Nyelvtan Tagadás, általános névmás (one, you), kölcsönös névmás (each other), felszólító mód,
melléknév fokozása, módbeli segédigék (akarat, kívánság kifejezése), főnevek (megszámlálható,
megszámlálhatatlan), a jövő idő bevezetése. Szótárhasználat a többes szám és a rendhagyó
igealakok feltüntetésével.

A fejlesztés várt eredményei
Értsék meg a tanult témákkal kapcsolatos, ismeretlen szavakat és nyelvtani szerkezeteket nem
tartalmazó beszélgetést. Legyenek képesek rövid párbeszéd önálló alkotására, folytassanak önálló
beszélgetést egymással. Tudjanak helyes hanglejtéssel, hangsúllyal és helyes ritmusban egyszerű
mondatokat ismételni. Rövid szövegrészeket, párbeszédeket, memoritereket is tudjanak kívülről
elmondani. Legyenek képesek az ismert, feldolgozott szövegek kifejező olvasására. Végezzenek
fordítási feladatokat, önállóan használják a szótárt. Legyenek képesek alkalmazni a tanult nyelvtani
szabályokat.

7. évfolyam
Fejlesztési cél
A 7. osztályban különös figyelmet fordítunk a kiejtésre (egyéni és kórusban történő
megnyilvánulásnál egyaránt). A gyermekek a balladák, anekdoták és drámai szövegek keretén belül
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megismerkednek az adott ország történelmi, kulturális életével. A diákok ekkor már jól használják a
kétnyelvű szótárakat és rövid egyszerű szövegrészeket önállóan fordítanak.

Tantárgyi fejlesztési követelmény
350 - 400 szó készségszinten, 250 szó ismeretfokon.

Témakörök
●
●
●
●
●
●

Országok, fővárosok, szokások
Vendégség, vendéglátás
Sport, mozi, színház, cirkusz
Ünnepek
Betegségek, közérzet
Nagy-Britannia, Anglia, London, a királyi család

Nyelvtan Központozás, rendhagyó igék, igeidők (jelen, múlt, jövő), feltételes mód bevezetése (1. és
2. alak), Present Tenses, Phrasal verbs, segédigék elmélyítése, főnévi igenév és gerund.

A fejlesztés várt eredményei
Értsék meg a tanár idegen nyelven történő magyarázatát. Tudjanak hosszabb verset, prózai szöveget
önállóan előadni, információt kérni és adni valós helyzetekben. Fejezzék ki tetszésüket,
nemtetszésüket, jellemezzenek embereket, tárgyakat, helyzeteket. Legyenek képesek hangsúlyosan,
folyamatosan idegen szöveget felolvasni. Tudjanak fogalmazást, levelet írni, legyenek képesek
nyelvtani és szókihagyásos teszteket megoldani.

8. évfolyam
Fejlesztési cél
A 8. osztályban is erős hangsúlyt kapnak a kulturális, földrajzi, történelmi témák. Ezek szerepelnek
az év folyamán olvasott irodalomban is.

Tantárgyi fejlesztési követelmény
500 - 550 szó készségszinten, 300 szó ismeretfokon.

Témakörök
●
●
●
●
●
●
●

A nyelvterületi országok földrajza, életmód, szokások
Idegenvezetés
Természet- és környezetvédelem
Szabadidős tevékenységek
Híres emberek műveiből részletek olvasása (Oscar Wilde, Dickens)
Balladák feldolgozása, előadása
Levelezés

Nyelvtan Szenvedő szerkezet elmélyítése, egyszerű és összetett mondatok szórendje, feltételes
mondat, módbeli segédigék, feltételes mód 3. alakja, idegen nyelvű felirat, tábla, közérdekű
hirdetmények fordítása, összehasonlító szerkezetek, határozók.
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A fejlesztés várt eredményei
A tanuló értse meg a tantervi témákban folytatott beszélgetést tartalmában és szándékában, ha
ismert nyelvtani jelenségekre épül és benne kevés ismeretlen szó található, amelyek jelentése
kikövetkeztethető a beszédhelyzetből. Legyen képes olvasott szövegből kiszűrni a lényeget és
visszaadni azt. Beszéljen egyszerűen mindennapjairól, önmagáról, társairól, családjáról. Tudjon
részletesen beszélni a tanult témákról. Ismerkedjen meg az idegen nyelv használatával megoldható
feladatokhoz szükséges autentikus szövegekkel. Legyen képes elolvasni és megérteni az ismert
szavakat és nyelvtani szerkezeteket tartalmazó ismeretlen szöveget. Tudjon több mondatból álló
egyszerű szöveget írni: napló, levél. A nyelvhelyesség és a nyelvtani ismeretek pontosítása céljából
tudjon mondatmodelleket írásban magyarról a célnyelvre fordítani.

Ajánlott irodalom 6.-8. osztályosoknak
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Robin Hood
Dick Wittington: Story for England
The Farmer and the Goblin (Compiled by Uta Taylor - Weaver, Stuttgart)
Shakespeare szonettek
Captain Cook
King Arthur
Isabell Wyatt: The Dream of King Alfdan (Stuttgart)
Oscar Wilde: Caterville Ghost (Easy Reader)
Sir Arthur Conan Doyle: The Speckled Band (Easy Reader)
Shakespeare: Midsummer Night's Dream

Német nyelv
1.évfolyam
Fejlesztési cél
Az alsó tagozaton az idegen nyelvek tanításánál kezdetben az anyanyelv elsajátításának mintáját
tűzi maga elé a Waldorf-pedagógia. A nyelv természetével folytatott munka azt eredményezi, hogy
a gyermek teljes lényével belemerül a nyelvbe, ezért a nyelvórák elsősorban az adott idegen
nyelven folynak. A gyerek utánzó- és befogadó-készségével odaadja magát a tanár szándékának,
érzéseivel - és nem intellektuálisan - kapcsolódik a tanári tevékenységhez. Ezek az érzések, melyek
a beszédszándék megragadására, felfogására irányulnak, inkább érzékelő, megismerő jellegűek. A
gyermek a jelentést szituatív tapasztalás útján ragadja meg, ami lehetővé teszi a sokoldalú
alkalmazást.
A tanár idegen nyelven köszön, búcsúzik, idegen nyelvű utasításokat ad. Rendszerint egy kis
verssel, fohásszal kezdődik az óra és egy másik fohásszal fejeződik be. Mondókákat, dalokat és
játékokat játszanak újra és újra, az óra kisebb részében foglalkoznak az új anyaggal. A mozgással,
gesztusokkal kísért dalok, mondókák, játékok segítik a ritmus, dallam-, és hangzásvilág érzéki
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tapasztalását, a helyes kiejtés formálását, valamint a tanultak hosszú távú memóriába való
bevésődését.
A Waldorf-iskola korai nyelvtanítása (1-3. osztály) módszertan és tematika szempontjából egységet
alkot, a feldolgozott témakörök és a szókincs spirálisan bővülve épülnek egymásra. A szavakat
dalokban, versekben, történeteken keresztül élő szövegkörnyezetben tanulják a gyerekek, de néhány
tematikus csoportot érintve is találkoznak már az alapszókincskészlettel. Az első három
iskolaévben tehát a gyermek utánzás útján tanul idegen nyelven beszélni, az írásbeliség még nem,
vagy csak a harmadik év végén jelenik meg.

Tantárgyi fejlesztési célok
Az első osztályban a nyelvtanulás elsődleges célja ismerkedés az idegen nyelvvel, annak
kiejtésével, ritmusával, dallamával, valamint az egyszerű utasítások megértése, reagálás rájuk.

Fejlesztési követelmények
Az első osztályos gyermekek a szóban tanult mondókákat, dalokat, rövid meséket együtt mondják,
éneklik az osztállyal. Egyéni megszólalások lehetségesek, megtanulnak köszönni, bemutatkozni, de
a közös, csoportos versmondás, éneklés, játék kerül előtérbe. Használhatnak füzetet: a hallott-tanult
mesékhez, történetekhez, játékokhoz, dalokhoz kapcsolódóan képeket rajzolhatnak segítve a
memorizálást.

A fejlesztés várt eredményei
A gyermekek: - tudnak reagálni egyszerű utasításokra, köszönésekre, - segítséggel követni tudnak
egy egyszerű mesét, - az osztállyal együtt tudnak emlékezetből felidézni, elmondani verseket,
mondókákat, énekelni dalokat, - nem idegenkednek a német nyelv kiejtésbeli sajátosságaitól.

2. évfolyam
Fejlesztési cél
Az első osztályban szerzett nyitottságot az idegen nyelv iránt tovább erősítjük. A második
osztályban folytatódnak az első osztályban megkezdett tevékenységek, az órák továbbra is a szóbeli
munkára épülnek. A gyermekekben erősebb az igény az egyéni megszólalásra, ebben bátorítjuk
őket. A tanításban még mindig dominál a ritmikus elem mind az óra felépítésében, mind a
tevékenységek jellegében. Tapsolós mondókák és pergőbb ritmusú versek is előtérbe kerülnek,
ezeket nagy, lendületes mozdulatokkal kísérik. A gyerekek hosszabb meséket mondanak és
játszanak el a tanár segítségével (pl. láncmesék, verses mesék).

Tantárgyi fejlesztési célok
A diákok egyre otthonosabban érzik magukat az órán a nyelvi környezetben. Az órai történések fő
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célja az idegen nyelv iránti érdeklődés, a kíváncsiság fenntartása. Közben hangsúlyt kap a szókincs
bővítése, a beszédértés erősítése, a közös megszólalásokban való bátor részvétel és egy-egy egyéni
megszólalás. Követelmények - Ismeretek / fejlesztési követelmények Az alapvető idegen nyelvű
utasítások megértése, reagálás rájuk. A tanulók képesek egyszerű, de már hosszabb történeteket,
meséket megérteni, kórusban mondani, eljátszani.

A fejlesztés várt eredményei
A gyermekek: - az ismert történeteket, verseket, meséket fejből tudják, értik, együtt mondják, - a
nyelvi játékokban szívesen, örömmel, aktívan vesznek részt, - az órákon használt német nyelvű
utasításokat könnyedén megértik, - egyszerű, begyakorolt kérdésekre tudnak reagálni, válaszolni.

3. évfolyam
Fejlesztési cél
A harmadik évfolyamon még mindig a célnyelven, az anyanyelv kizárásával dolgozunk együtt a
gyerekekkel. Továbbra is alapvetően szóban folyik a tanítás. A tanárnak tudatosan kell arra
törekednie, hogy olyan verseket tanítson, gyakoroljon ebben az évben, amelyekkel szeretné
bevezetni az német írást. Nagyban segíti a későbbi tanulmányokat, ha nyelvtani szerkezetek is
előkerülnek ezekben a versekben. Ebben az életkorban a gyerekeknek már sokkal nagyobb érzékük
van a nyelvhez, az árnyalatokhoz, mind a kiejtés, mind a jelentés terén. Hosszabb, változatosabb
szövegekkel is boldogulnak. Párbeszédek, nyelvtörők, versek jelennek meg az órákon. Füzetükbe a
tanulók lerajzolhatják a hallott, olvasott történeteket, dalokat. Az év vége felé leírhatják az ABC-t,
esetleg néhány szót, vagy egyszerű mondatokat.

Fejlesztési követelmények
Képesek egyszerű mondatokat alkotni. Megértik a történeteket, válaszolnak a begyakorolt
kérdésekre. Önállóan is meg mernek szólalni.

A fejlesztés várt eredményei
A gyermek - válaszolni tud önmagára vonatkozó egyszerű kérdésekre (pl.:Wo wohnst du? Wie alt
bist du? Hast du einen Bruder? Wie heisst deine Mutter?), - az órákon használt német nyelvű
utasításokat könnyedén megérti, - követni tud egy egyszerű történetet, amelyet egyszerű
mozdulatokkal kísérve mesélünk el, - kívülről tud már egyedül is dalokat, verseket, mondókákat, ismeri az abc-t (szóban, „versszerűen”).

4. évfolyam
Fejlesztési célok
A 10. életévben a gyermekek az 'Én'-tudatosság egy új szintjére lépnek. Individualizálniuk kell
mindazt, amit együtt tanultak meg. Az egyéni odafigyelés rendkívül fontos ebben a korban, mert az
írás elsajátítása és a gyakori egyéni feladatok előtérbe emelik az esetleges nehézségeket, amelyek
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eddig ezen a téren nem voltak szembetűnőek. Néhány gyermek külön segítséget igényelhet. Az
első három év alatt kívülről megtanult szövegeket használva kezdenek a diákok németül írni. Mind
az írás, mind az olvasás sok gyakorlást igényel, ez segíti elő a szókép és a kiejtés összekapcsolását.
Mielőtt nyomtatott szövegekkel ismerkednének meg, először azt olvassák, amit saját maguk írtak. A
tollbamondások is elkezdődnek jól ismert szövegek alapján. Fontos figyelni a tollbamondás
lépéseire. A látó-halló tollbamondást követi a hallás utáni írás.
A házi feladatok bevezetésénél fontos a következetesség. Rövid szövegek, mondatok
memorizálása, írásgyakorlás, rendszeres otthoni olvasás segítheti a későbbi sikeres nyelvtanulást.
Ahol csak lehetséges, a szavakat mondatokban, szövegösszefüggésekben tanulják meg. Elkezdődik
az egyszerűbb nyelvtani szabályok tudatosítása és gyakorlása. Még mindig a ritmikus szövegek
állnak előtérben, de történeteket is dolgozhatnak fel. A gyakorlás egyik leghatékonyabb módja
ebben az életkorban a dramatizálás, a szerepjáték. A szóbeli munkát nyelvtörők, versek, mondókák,
dalok, valamint kérdés-feleletek követik. Az elhangzott történetek tartalmát kérdések és válaszok
segítségével idegen nyelven összefoglaljuk, esetleg elmesélhetjük anyanyelven is, ezzel támogatva
a nehézségekkel küzdő gyerekeket. A csoportos szereplés háttérbe kerül az egyéni megszólalással
szemben.
Az írás-olvasás tanulás mellett a szituációs játékok, rövid darabok, találós kérdések, az éneklés,
egyszerű párbeszédek és szójátékok az órák fontos részét képezik.

Fejlesztési követelmények
Megértik az elhangzott történeteket, válaszolni tudnak a feltett kérdésekre. Gyakorolják az ismert
szövegeken keresztül az írást, olvasást. Képesek egyszerű nyelvtani szabályokat felfedezni és
használni. Vállalják az önálló szereplést.
A fejlesztés várt eredményei
A gyermekek: - helyesen betűzik a nevüket és néhány gyakori szót, - pontosan olvasnak
begyakorolt szavakat és mondatokat, írásban felismerik azokat, - önállóan alkotnak egyszerű
mondatokat, - otthonosan mozognak az egyszerű, begyakorolt kommunikációs helyzetekben, pl.
bemutatkozás, - eldöntendő kérdésekre tudnak válaszolni, - alapvető szókinccsel rendelkeznek a
feldolgozott témakörökben, - képesek egyszerű nyelvtani szabályok felismerésére és alkalmazására.

5.évfolyam
Fejlesztési cél
A 9. életév környékén érkezett el annak az ideje, hogy a gyermek az eddig ösztönösen begyakorolt
beszédfordulatokban tudatosan felismerje a nyelvtani szabályokat. A 4. osztályos nyelvtanítás
középpontjában az írás és olvasás tanítása áll. Az első három év alatt megtanult anyagot
felhasználva kezdenek a diákok írni, és elsőként saját írásukat olvasni. Ez már két új ismeret
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elsajátítását jelenti (nyelvtan; írás-olvasás), ami a 4.-5. osztályban rugalmasan alakítható, tehát a
leírt évfolyamokra várt követelmények előbb is, később is, különböző szakaszokban teljesíthetők.

Tantárgyi fejlesztési követelmények
250 - 300 szó készségszinten, 150 szó ismeretfokon

Témakörök
●
●
●
●
●
●

Növények: zöldség, gyümölcs, virág
Család, lakás - téma bővítése
Öltözködés, ruhadarabok, vásárlás
Étkezés: reggeli, ebéd, vacsora, étterem
Állatok témakör bővítése
Óra, idő kifejezése, dátumozás

Nyelvtan Gyakori igék jelen idejű ragozása személyes névmásokkal, sein, haben ige használata
mondatokban, a főnevek többes száma, melléknevek, egyszerű tagadó szerkezetek, rendszeres
tollbamondás, helyesírási gyakorlatok, olvasás gyakorlása.

A fejlesztés várt eredményei
Értsék meg a tananyag szókincsét és nyelvtani anyagát tartalmazó közléseket. Tudjanak reagálni
3-4 mondatból álló közlésre. Legyenek képesek ellenőrző kérdések megválaszolására. Folytassák a
tanár által elkezdett történetet önálló mondatokkal. Alkalmazzák helyesen a tanult nyelvtani
szabályokat. Legyenek képesek a környezetükben található személyek, tárgyak leírására. A hangos
olvasás során figyeljenek a helyes hangsúlyozásra. Végezzenek egyszerű fordítási feladatokat.
Ügyeljenek a tanult helyesírási szabályokra.

6. évfolyam
Fejlesztési cél
Fontos e korban, hogy a nyelv rendszerének megértése iránt érdeklődés ébredjen a diákokban.
Rendszerben kell látniuk az eddig tanultakat, és a még megtanulandókat. Azaz, a rend, a rendszer,
az áttekinthető szervezés nagyon fontos a 6. osztályban.

Tantárgyi fejlesztési követelmények
300 - 350 szó készségszinten, 200 szó ismeretfokon.

Témakörök
●
●
●
●
●
●

Iskola, tantárgyak, órarend
Utazás, közlekedés
Napirend, háztartással kapcsolatos munkák
Sport, játékok
Levelezés
Humoros természetű párbeszédek tanulása

Nyelvtan Mondatszerkezet - egyenes szórend, tárgyeset, részes eset, személyes névmások esetei,
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alapvető határozók - idő-, hely- és módhatározók, elöljárók (in, an, aus, vor, auf, stb.) felszólító
mód, melléknévfokozás, módbeli segédigék.

A fejlesztés várt eredményei
Értsék meg a tanult témákkal kapcsolatos, ismeretlen szavakat és nyelvtani szerkezeteket nem
tartalmazó beszélgetést. Legyenek képesek rövid párbeszéd önálló alkotására, folytassanak önálló
beszélgetést egymással. Tudjanak helyes hanglejtéssel, hangsúllyal és helyes ritmusban egyszerű
mondatokat ismételni. Rövid szövegrészeket, párbeszédeket, memoritereket is tudjanak kívülről
elmondani. Legyenek képesek az ismert, feldolgozott szövegek kifejező olvasására. Végezzenek
fordítási feladatokat, önállóan használják a szótárt. Legyenek képesek alkalmazni a tanult nyelvtani
szabályokat.

7. évfolyam
Fejlesztési cél
A 7. osztályban különös figyelmet fordítunk a kiejtésre (egyéni és kórusban történő
megnyilvánulásnál egyaránt). A gyermekek a balladák, anekdoták és drámai szövegek keretén belül
megismerkednek az adott ország történelmi, kulturális életével. A diákok ekkor már jól használják a
kétnyelvű szótárakat és rövid egyszerű szövegrészeket önállóan fordítanak.

Tantárgyi fejlesztési követelmények
350 - 400 szó készségszinten, 250 szó ismeretfokon

Témakörök
●
●
●
●
●
●

Országok, fővárosok, szokások
Vendégség, vendéglátás
Mozi, színház, cirkusz
Ünnepek
Betegségek, közérzet
Részletek német irodalmi művekből

Nyelvtan Igeidők (Präsens, Präteritum, Perfekt, Futur I.) alapos ismerete, módbeli segédigék
használata, birtokos eset, összetett mondatok, fontosabb mellé- és alárendelő kötőszók.

A fejlesztés várt eredményei
Értsék meg a tanár idegen nyelven történő magyarázatát. Tudjanak hosszabb verset, prózai szöveget
önállóan előadni, információt kérni és adni valós helyzetekben. Fejezzék ki tetszésüket,
nemtetszésüket, jellemezzenek embereket, tárgyakat, helyzeteket. Legyenek képesek hangsúlyosan,
folyamatosan idegen szöveget felolvasni. Tudjanak fogalmazást, levelet írni, legyenek képesek
nyelvtani és szókihagyásos teszteket megoldani.

8. évfolyam
Fejlesztési cél
A 8. osztályban is erős hangsúlyt kapnak a kulturális, földrajzi, történelmi témák. Ezek szerepelnek
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az év folyamán olvasott irodalomban is.

Tantárgy fejlesztési követelmények
500-550 szó készségszinten, 300 szó ismeretfokon.

Témakörök
●
●
●
●
●
●
●

A nyelvterületi országok földrajza, életmód, szokások
Idegenvezetés
Természet-, és környezetvédelem
Szabadidős tevékenységek
Híres emberek műveiből részletek olvasása (Goethe, Schiller, Herder)
Balladák feldolgozása, előadása
A 4.-7. osztályban tanult témák elmélyítése, szókincs aktivizálása

Nyelvtan A német mondatszerkezetek megbízható ismerete, feltételes mondat, melléknévragozás.
Ebben az évben áttekintik a 4. osztálytól tanult nyelvtani formákat. Ez az év egyben a nyelvtanulás
egyfajta lezárása a középiskolai tanulmányok megkezdése előtt.

A fejlesztés várt eredményei
A tanuló értse meg a tantervi témákban folytatott beszélgetést tartalmában és szándékában, ha
ismert nyelvtani jelenségekre épül és benne kevés ismeretlen szó található, amelyek jelentése
kikövetkeztethető a beszédhelyzetből. Legyen képes olvasott szövegből kiszűrni a lényeget és
visszaadni azt. Beszéljen egyszerűen mindennapjairól, önmagáról, társairól, családjáról. Tudjon
részletesen beszélni a tanult témákról. Ismerkedjen meg az idegen nyelv használatával megoldható
feladatokhoz szükséges autentikus szövegekkel. Legyen képes elolvasni és megérteni az ismert
szavakat és nyelvtani szerkezeteket tartalmazó ismeretlen szöveget. Tudjon több mondatból álló
egyszerű szöveget írni: napló, levél. A nyelvhelyesség és a nyelvtani ismeretek pontosítása céljából
tudjon mondatmodelleket írásban magyarról a célnyelvre fordítani.

Ajánlott irodalom 6-8. osztályosoknak
●
●
●
●
●
●
●
●

Vicces történetek és mondák,
H. Löns: Állattörténetek,
Münchausen,
Das kalte Herz,
Till Eugenspiegel.
Wilhelm Busch: Max und Moritz
J. und W. Grimm: Deutsche Sagen
G. E. Lessing: Fabeln und Erzählungen

Mozgás és testnevelés
Az élet maga a mozgás, ha már nem mozgunk, egy merev, élettelen állapot lép fel. A mozgás
öröm, a mozgás játék. A mozgás: ritmus.
„A ritmus több, mint mérték
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A ritmus kép, zene, lélegzet
Csönd, szín és értelem
amelyek egymástól
elválaszthatatlanok.”
Octavio Paz

A ritmus egész életünk alapja. Mindenhol megtaláljuk, s ha már nem ott nagyon komoly bajok
alakulnak ki: pl. szívverésünk ritmusa, ha kimarad, bele is halhatunk. De a mindennapi
tevékenységünkben, szokásrendszerünkben, ünnepeinkben, az évek, évszakok követésében is benne
van a ritmus. A ritmus, a mozgás adja meg az életünket.
A Waldorf-pedagógia nevelés fontos része a mozgásos, ritmikus tevékenység a mindennapokba
beépítve. Kezdve egészen az óvodai életévektől (születésünktől) egészen az érettségéiig.
Mai, felgyorsult világunkkal látszólag ellenkezik, hogy egyre kevesebbet mozgunk, az ülőmunka
egyre elterjedtebb és ahhoz, hogy elintézzünk valamit, már szinte ki sem kell mozdulni otthonról,
fel sem kell állni a kényelmes székből. Ennek megfelelően egyre kevesebbet mozog a mai
társadalom embere. Fontos időben felismerni ennek veszélyeit és tenni ellene. A testmozgás iránti
igény és annak szeretete, és a mozgás minősége ezért rendkívül jelentős.
A mozgástanterv célja, hogy a gyermekek harmonikus mozgásrendszere megfelelően kialakuljon,
differenciálódjon, kontrollálni és tudatosan formálni tudja azt, a térbe és fizikai testébe bele tudjon
érkezni. A mozgásos feladatok során a gyermekeknek csoportos és egyéni feladatokat is kapnak,
lehetőséget biztosítva ezáltal arra, hogy mind a saját fizikai testük, ill. a külvilág és önmaguk
megfelelő érzékelése kialakuljon, mind pedig a szociális érzékenység, egymás segítése, támogatása
igényükké váljon.
A mozgástanterv felépítése is a gyermek fejlődési, érési szakaszainak megfelelően történik.
A Waldorf-pedagógia lehetőségei ezen a téren a szabad játékok, és irányított játékok, szabadtéri
játékok, a környező erdők bebarangolása, a hegyek kirándulásra alkalmas helyi, és egyéb szabad
levegőn lévő foglalkozások, uszoda közelsége, tornacsarnok használata.
"Ép testben ép lélek" - ismeri mindneki e régi görög mondást. Ezt mi is fontosnak tartjuk: a szellem
-lélek-test harmonizálása a mozgásnevelésre is irányadó. Ha hiányban vagy akár túlsúlyba kerül
valamelyik rész, akkor az egész-ség is kibillen az egensúlyából, ill. nem egyenletesen fejlődik.
Ezért is fontos mindig szem előtt tartanunk a gyermek szellemi-lelki-fizikai érettségi szintjét és
ahhoz alkalmazkodnunk.
A Világfa Waldorf Iskola célja, hogy a gyermekeinek mozgásos nevelése során, minél többféle a
természethez köthető, szabad levegőn tölthető mozgásformát, sportot megismerjenek és
megszeressenek, a helyi adottságokat figyelmbe véve és használva. Ezért fontos olyan kapcsolatok
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kiépítése, ahol szabadtéri sportolásra van lehetőség. Az iskola olyan csodálatos környezeti
adottságokkal rendelkezik, ahol az erdei túrák, kirándulások, tájfutás, futás, biciklizés könnyen
elérhetőek, megszervezhetőek. Egy közeli településen uszoda nyújt lehetőséget az úszás oktatására,
nyáron a Balaton közelsége természetes úszásra ad biztosítékot. A kajakozás, vitorlázás
megismerése is könnyebben megszervezhető a gyermekek számára, akár nyári táborok keretei
között.
Fontosnak tartjuk, hogy egy egészséges életmód, amelynek valamilyen mozgásforma a
mindennapos része, példamutatásával álljanak a pedagógusaink is a gyermekek előtt.
A Waldorf-pedagógia azt mondja, hogy a nevelés művészet, vagyis ha a nevelést művészet hatja át,
ez hat a gyermek lelkére, szellemére és ezáltal testi fejlődésére is. Ez a mozgás fejlesztése, nevelés
során is irányadó.
Az euritmia az egyik speciális mozgásművészeti része a Waldorf-pedagógiának. Ahogy a nevében
is benne van, a mozgás és a művészet egységesen jelenik meg.
(Bővebben az euritmiáról a Nevelési Program/A Waldorf-pedagóga jellegzetességei címszó alatt
olvashatunk).
A mozgás minősége a lélekre is hat, ezért nagyon fontos, hogy művészettel legyen áthatva, s ne
versengés, a harc, a verekedés és az erőszak tegye ezt, mint ahogy azt ma sok sportágban meg lehet
figyelni (küzdősportok, hoki stb.) A bothmer gimnasztika a Waldorf-pedagógia egyik speciális
mozgásos ága, melynek során a gyerekek játékokkal, mesei képekkel megragadott élményt követve
fantáziadús feladatokat kapnak. Egy-egy játék során, különböző helyzetekbe kerülnek a gyerekek,
pl. ki kell szabadítani a királylányt és ezért hegyeket kell megmászni és különböző akadályokat
leküzdeni. Így a gyermek is sokkal szívesebben és többet mozog, mintha egy adott utasításra
kellene futnia, ugrálnia stb.
A mozgáskultúra fejlesztése képeken keresztül történik, aminek segítségével megélhetik, élővé
tehteik a mozgást, és fokozatosan kap egyre nagyobb teret a feladatok jelentősége, vagyis a
feladatoknak egyre határozottabb iránya lesz.

Testnevelés és Bothmer-gimnasztika
1. évfolyam
Fejlesztési cél
A legfontosabb célkitűzés, hogy a gyermekek lelkesen vegyenek részt az órai tevékenységekben,
szívesen mozogjanak. Figyelmesek legyenek a tanár utasításai felé. Az osztályteremnél nagyobb
térben képesek legyenek a tanár köré gyűlni, őt figyelmesen meghallgatni, a játék hevéből
lecsendesedni. Elfogadják egymás különbözőségeit, a megbeszélt szabályokat betartsák. A
számukra kínált képekbe, történetekbe bele tudjanak helyezkedni, ez által megértsék a feladatokat,
szabályokat, utasításokat.
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Fejlesztési követelmények
Az együtt játszás öröme, egymás tiszteletbentartása, játékszabályok 102 betartása. Ujj- és
fonaljátékok, tapsos játékok, szökkenések, hosszú ugrókötél és babzsák használata, tárgyakkal
végzett manipuláció. Dalokkal, mondókákkal kísért körjátékok, népi játékok. A tevékenységek
kapcsolódnak a Főoktatás tevékenységeihez.

A fejlesztés várt eredményei
A gyerekek örömmel vesznek részt a játékokban, tevékenységekben. Kialakulnak a közösség
szabályai, melyek lehetővé teszik, a sok mozgásos játékok, feladatok biztonságos végre hajtását.
Képesek a képi megközelítésben való tájékozódásra, értik a képekbe, történetekbe ágyazott
feladatokat, játékokat, fejlődik képzelőerejük. Javulnak a nagy- és finom - motorikus képességek, a
mozgás-koordináció, az egyensúly és ritmusérzék. Ujj-, tapsos-, és fonaljátékokat ismernek meg.
Képességeik szerint futnak, szökdelnek az ugrálókötél alatt, felett. Ismerik a dalokkal, mondókákkal
kísért mozgássorokat, körjátékokat.

2. évfolyam
Fejlesztési cél
Célkitűzésünk az első évek során a játékokban lehetőséget nyújtani a gyermeknek, hogy a csoport
biztonságát fokozatosan elhagyhassa, hogy kergethessék, és elválaszthassa magát a többiektől. Az
izgalom és a megnyugvás megfelelő aránya. A játékszabályok elegendő segítséget nyújtsanak
ahhoz, hogy kereteiken belül a gyermekek annyit kockáztassanak, amennyire készen állnak és
vállalkoznak. Mindezek a tevékenységek szoros kapcsolattot alkotnak mindazzal, ami a
Főoktatások alatt történik.

Fejlesztési követelmények
Fokozódjon a gyermek biztonságérzete a csopotban. Önállósága növekedjen. Utasításokat képes
legyen követni, tartsa be a játékszabályokat. Fejlődjön a gyermekek koordinációja, mozgékonysága,
térbeli orientációja, ritmusérzéke. További ujj- és fonaljátékok és szökdeléses játékok. Korának
megfelelő fogók, állatokat utánzó mozgássorok. Dalokkal, versekkel kísért játékok, mozgások.

A fejlesztés várt eredményei
A mozgások által fejleszthető képességek javulása. A csoport nyújtotta biztonság által az önbizalom
erősödése. Szociális érzékenység fejlődése. Önállósága növekszik. Utasításokat képes követni,
betartja szabályokat. Fejlődik a gyermekek koordinációja, mozgékonysága, térbeli orientációja,
ritmusérzéke. Újabb fonaljátékokat, fogókat, dalokkal, versekkel kísért mozgássorokat tanulnak
meg. Mindazoknak a testi alapoknak a további fejlesztése amik az első osztályban elkezdődtek.

126

3. évfolyam
Fejlesztési cél
A mozgás tanítása kötöttebb formát kap, fokozatosan elválik a beszédtől és az énekléstől. A
tornaterem új eszközöket biztosít a gyerekek számára, ismerkednek a speciális eszközökkel, a
biztonsági szempontokkal, a viselkedés közösségi szabályaival, valamint a megfelelő öltözékkel és
higiéniával. A foglalkoztatási módok kialakítása, a szabályok elmélyítése, betartása, változtatásuk
lehetősége. A játékok és különböző mozgásformák bevezetésében továbbra is támaszkodunk a
gyermek képzelő erejére, ezeket képekben közvetítjük feléjük. Fontos a szabályok pontos ismerete
és betartatása, ezek alakítása a csoport és a tárgyi 104 feltételek figyelembe vételével. A kritikai
érzék, a rálátó képesség megjelenésével elengedhetetlen az egymás iránti türelem és elfogadás
fejlesztése.

Fejlesztési követelmények
● Bothmer első körjátéka. A gyerekek körben futnak, és a mondóka szerint galoppoznak,
dobognak, ritmusra lépnek és egyhelyben állnak. Különböző tevékenységeket utánzó,
imitáló mozdulatokat végeznek.
● A tanár köré gyűlni a feladat meghallgatására, bemutatására, majd annak elvégzése után
újra egybegyűlni.
● Fogók, ahol egy gyermek áll szemben a csoporttal, pl.: Sárkányfogócska, Elefántfogó,
Bolhás fogó, Madárijesztők.
● „Dzsungel”-jellegű játékok, tornaeszközökből és a torna mozgáselemeiből épített
akadálypályák.
● Ugrókötél használata: átfutások, ugrások, egyéni és páros gyakorlatok.
mozgását utánzó járások, szökdelések, mászások.

Állatok

● Fonaljátékok.
● Egyszerű, végtelenített fogójátékok. Egyensúlyozós játékok. Torna: gurulóátfordulás
előre – hátra. Korcsolyázás. Kapcsolódási pontok A megfelelő autoritás felismerése, az
együttműködés fontos eleme a harmadik osztály sok epochájának. A különböző
mesterségekhez kapcsolódva utánzó mozdulatokkal, versekkel mélyítjük el ezeket az
élményeket.

A fejlesztés várt eredményei
● A gyermekek egyre inkább képesek csak a mozgásra koncentrálni.
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● Elsajátítják a tornatermi viselkedés szabályait.
● Megtanulnak csoportként dolgozni, összegyűlni a tanár köré a feladatok meghallgatására,
majd azok elvégzése után újra visszatérni oda.
● A mozgásformák által nyújtott kihívások révén javulnak képességeik, növekszik
önbizalmuk.
● A tornaeszközökön biztonsággal mozognak.
● Képesek szabályok szerint együtt játszani.
● A játékokban örömmel vesznek részt.
4. évfolyam

Fejlesztési cél
A „mi”-ről az „én”-re helyeződik át a hangsúly: Itt vagyok én, ott vagytok ti. Ezen belül a gyerekek
olyan polaritásokat tapasztalnak meg, mint álom és ébrenlét, gyengeség és erő, biztonság és
veszély, vagy alkotás és rombolás. Megerősödik a különválás elve az olyan játékokban, ahol egy
ember áll az egész csoporttal szemben. Egyre több feszültség és izgalom és kihívás jelenik meg
azokban a játékokban, ahol a gyerekeknek fel kell ébredniük a képekből, melyekbe a tanár a játékot
ágyazta, és azokat, akik még mindig álmodoznak, elkapják. “Levegő”, ritmus hatja át a mozgásokat,
tevékenységeket.

Tantárgyi fejlesztési célok
Az eddig tanultak elmélyítése. Egyre összetettebb játékok elsajátítása, egyének szembenállása egy
csoporttal. Gyors szerepcserén, váltáson alapuló fogójátékok segítségével az éberség, a jelenlét
iskolázása. A tornatermi eszközök egyre biztonságosabb használata.

Fejlesztési követelmények
● Bothmer második körjátéka (Állok, sétálok, futok…)
● A gimnasztikában, a tornában a gyermekek nehezebb, formáltabb elemekkel találkoznak. A
tanár bemutatja a gyakorlatot, például a guruló átfordulást előre és hátra, melyet
(le)utánoznak, de részelemeit a gyakorlás során továbbra is képeken keresztül írja le.
● Fogók, amelyekben a szerepek gyorsan cserélődnek. Átfutós fogójátékok, a fogójátékokban
tudatosan megjelenik az egyenes és görbe minőség.
● Olyan játékok, amelyekben valamilyen negatív erővel kell szembeszállni, például Folyami
banditák és Cápaszáj.
● Figyelemre és figyelmes hallgatásra épülő játékok, mint például az Iromba, mely egyéni
128

bátorságot, kiállást, csoport előtti végrehajtást igényel.
● Egyszerű, elkapásra és dobásra épülő játékok egyre bonyolultabb helyzetekben, pl. padon
egyensúlyozva.
● Tevékenységek, melyek az ütős (Méta-jellegű) labdajátékokra és alapelveire felkészítő
játékok felé vezetnek, pl. Óra; Vasútvonal; Kisiklatós.
● Játszótéri játékokkal is megismertethetjük a gyermekeket, ha nem ismernék azokat, például
a faltenisszel, tengóval, ugróiskolával, a golyózással és különféle reflex játékokkal, például
Öklözős; Krokodilszáj; Jancsika; Amőba; Bakugrás. Bonyolultabb dzsungel játékok
(akadálypályák).
● Talajon és tornapadon végrehajtott
megalapozására. Új talajgyakorlati elem:

támaszgyakorlatok

a

későbbi

tornaelemek

● Fejállás
● Sor – és váltóversenyek, kötélhajtás: egyéni és páros gyakorlatok. Korcsolyázás.

A fejlesztés várt eredményei
● A gyermekek képesek egyéni feladatokat végrehajtani, akár a csoporttal szemben állva is.
● Egyaránt megtanulják elfogadni a vesztes és a győztes szerepét.
● Egyre inkább képesek végtagjaikat egymástól függetlenül használni.
● Egyre nagyobb biztonsággal mozognak a tornaszereken.
● A gyors szerepcseréket követelő játékokban szívesen vesznek részt.
● Egyre több játszótéri játékkal ismerkednek meg.
● A tanult játékokban és tornamozgásokban aktívan vesznek rész.

5. évfolyam
Fejlesztési cél
"Tizenegy-tizenkét éves korban a gyermekek gyakran egy rövid, harmonikus és kiegyensúlyozott
aranykort érnek meg." Ez a fizikai serdülést megelőző utolsó év, a gyermekkor szíve. A gyermek
erőteljesen él a vér folyamataiban, a szívdobogás és a lélegzés üteme közti dinamikában. Vágynak a
kihívásra. Nagyra értékelik a bátorságot és az óvatosságot is, a kockázatot és a körültekintést.
Legyen egyensúly a könnyűség és a nehézkedés, a képzelet és az intellektus, valamint az egyéni és
csapat kihívások között. A gyermek öntevékenysége erősödik azzal, hogy a ritmusok gyors
váltakozása közepette is képes a középpontot megtartani. Ez egy fontos átmeneti lépcsőfok a
csapatjátékok bevezetése előtt.

Javasolt tananyag/Tantárgyi fejlesztési követelmény
129

● Bothmer-gimnasztika: a Könnyű ritmus gyakorlata, melyben a könnyűség és a nehézség
ritmikusan váltakoznak egymással.
● Testnevelés: haladás az egyéni gyakorlatok felé, bakugrás, szekrényugrás dobbantóval,
nagymacska, előre és hátra fordulás a korláton, cigánykerék, egyensúlyozás, hintázás és
ugrás egyre nagyobb kihívásokkal (pl. csukott szemmel) Az öt klasszikus görög gyakorlat.
● Olimpia: a tanév végén rendezik a magyarországi Waldorf-iskolák "ókori görög
olimpiáját". A versenyszámokban való küzdelmet a nyitó és záró ceremónia, ill. a lakoma
foglalja keretbe. A gyerekek városállamokba osztva versengenek és a több napos esemény
végén, eredményeik elismeréséül, mindannyian medált kapnak.
● Játékok: Ez az életkor átmenet a játék és a sportok között. Macska-egér ház; Hajók,
cápák; part; Színek háborúja; Várostrom.

A fejlesztés várt eredményei
Arra törekszenek, hogy mozgásuk tükrözze az ókori olimpia igazság-szépség-jóság ideálját. Ismerik
az öt klasszikus gyakorlatot, részt vesznek az Olimpián. A megfelelő Bothmer-gimnasztika
gyakorlatokban alapvető jártasságot szereznek. Képesek a tanult tornamozgások végrehajtására. A
ritmusok gyors váltakozása közepette is képesek a középpontot megtartani. Aktívan
bekapcsolódnak a tanult játékokba.

6. évfolyam
Fejlesztési cél
A 6. osztály a római korhoz és annak értékeihez kapcsolódik. Jellemző fogalmai: a rend, a forma, a
pontosság. A gyermekek ebben az életkorban lelkükben azt az egyensúlyt tapasztalják meg,
amelynek fizikai képe a folyékony és a szilárd közti egyensúlyt megtartó izomrendszer.
A gyakorlatok végzésekor a játékosság mellett egyre nagyobb hangsúlyt kap a pontosság és a
formák tisztasága, a rendre való törekvés.
Méréseken és a játékok pontozásán keresztül, valamint a tanár bíróként, vezetőként való
elfogadásával a tárgyilagosság alapelve kerül előtérbe.
A gyakorlatok végzésekor a tanulók magasság szerint állnak sorba, a legmagasabb leghátul.
Javasolt tananyag/Tantárgyi fejlesztési cél

● Bothmer-gimnasztika: Háromszögek; Fő elemük a vízszintességből való kizuhanás és az
éber egyenességbe való átváltozás. A botgyakorlatok az egyenesség élményét erősítik:
felfelé nyújtózás közben is biztosan meg kell állniuk a földön.
● Testnevelés: Jól meghatározható fokozatok a gyakorlatok felépítésében: kézenállás,
kézenállásból átfordulás, egyszerűbb elemek (statikus és dinamikus) a korláton és a
gyűrűn, az egészségre és a biztonságra mind több figyelmet fordítva.
● Akrobatika, atlétika, zsonglőrködés: diaboló, zsonglőrlabda, buzogány, stb.
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● Játékok: Átmenet a csapatjátékok felé. Ez a következők előkészítését igényli: pontozás,
vannak győztesek és vesztesek, az ellenfelet ki lehet cselezni, előfordulhat fizikai
kontaktus. A kidobós játékok jó felkészülést jelentenek, pl. amikor a labdát egyenesen
egymásra dobják. Jellemző játékok: Fal labda; Ütős (méta jellegű) labdajátékok;

Kidobósok; Légiós játékok; Rendgyakorlatok, "alakizálás".

A fejlesztés várt eredményei
Az órai munka során a pontosságra, a formák tisztaságára és a rendre törekszenek. Ismerik a
korosztályuknak megfelelő Bothmer-gimnasztika gyakorlatokat. A tanult akrobatikai, atlétikai, és
tornagyakorlatokat biztonságosan, összerendezetten végzik. A tanult csapatjátékok technikai
alapelemeit ismerik, szabályaikat alkalmazzák.

7.évfolyam
Fejlesztési cél
Ez az életszakaszt, ami reneszánszhoz, és a nagy földrajzi felfedezésekhez kapcsolódik, három fő
tényező határozza meg. Az első a belső és a külső világ közötti kölcsönhatás. A második a külső
világ megtapasztalásának igénye, a felfedezés. A harmadika küszöbön álló testi gyarapodás, és az
időnként még fellelhető gyermeki könnyedség, fürgeség és "nyugtalanság". Ezt a három tényezőt
minden játék és mozgásprogramban szem előtt kell tartanunk.
A gyermekek mozgásfejlődésüket ebben az életkorban az ínszalagokon és az inakon keresztül
fejezik ki.
Az egyik ok, amiért a tantervben nem kezdődött el a csapatjátékok bevezetése már korábban, az,
hogy a térbeli kapcsolatok pontos megragadása elnyomhatja, megfojthatja a képzeletet.

Javasolt tananyag/Tantárgy fejlesztési cél
● Bothmer-gimnasztika: A különböző lendülő mozdulatok a középpont és a periféria
megtapasztalásához vezetik a tanulókat. Megtalálják saját ritmusukat és felfedezik a
mozdulásra késztető impulzus pillanatát. A Ritmus gyakorlat kiegészíti a Zuhanás
gyakorlatát, amely kimondottan arra hivatott, hogy megragadja a serdülőkori térbeli
tapasztalatokat. Bothmer eredetileg azt javasolta, hogy az Ugrás a középpontba előzze
meg a Zuhanás gyakorlatot. Ennek mérlegelése és a döntés az érintett tanárok feladata.
● Testnevelés: Szaltó, zuhanás szekrényről matracokra. A lendülő és inga gyakorlatokon
keresztül megtanulják, hogyan lehet a súlyt, a súlyosságot élvezni, pl. a korlátról lógva a
lendület segítségével tapasztalják meg a gravitáció új középpontját (új, a serdüléssel járó
nyúlás, növekedés miatt). Szekrényugrások. Kézenállás, kézenátfordulás. A birkózás
különböző fajtái: Görög; Római; Indián; Pingvinharc; Csoportos. (lsd. K. Payne: 175. o.)

● Játékok és sportok: A játékokat a sportok bemelegítőiként használjuk. Az óra fele edzéssel
telik, az új technika megtanulásával, begyakorlásával. A különböző képességekre
egyenként is figyelmet fordítunk. A főbb sportágak között található a kosárlabda, a hoki, a
softball vagy a tenisz. Az atlétikában szerepel az ugrás és a futás, beleértve a terepfutást
is, sokszor a tájékozódási futáshoz kapcsolódva, térképhasználattal és előre jelölt utakkal.
A tanulók elkezdhetnek bajnokságokon versenyezni.

A fejlesztés várt eredményei
Képesek a tevékenységek közötti gyors változásokra. Újabb Bothmer-gimnasztika gyakorlatokat
sajátítanak el. Képesek a tanult atlétikai és tornagyakorlatok megközelítően helyes technikai
végrehajtására. Megismerik néhány sportág alapvető mozgásanyagát és szabályait. A játékokban,
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sportokban képesek helyezkedni, pozíciójukat megtartani, egyszerű taktikai elemeket alkalmazni.

8. évfolyam
Fejlesztési cél
Ez az életkor lehet a befelé fordulás legintenzívebb időszaka, innen indul ismét az utazás kifelé a
perifériába, a világba; a fiatal azonban ezúttal már új, az addiginál kritikusabb és tudatosabb
szemmel tekint szét maga körül. Egyre inkább képesnek érzi magát arra, hogy szembenézzen a
világgal, s hogy fölemelje a szavát az ellen, amit igazságtalannak érez. Tárgyilagosabbá válik.
Újonnan fölfedezett meglátásai viták, veszekedések és nevetések formájában fejeződnek ki.
Erősödni kezd döntési képessége, elsősorban a szabályok és az esztétika terén.
Mozgásérzékük a csontváz szerkezetéig hatol. Testük új súlya lefelé húzza őket.
Hangsúlyt kell hogy fektessünk a nagy motoros tevékenységekre. A mozgás és a fizikai növekedés
szempontjából ez az életkor valójában a gyermekkor végét jelenti.
A nemek közti különbséget különösen tisztelnünk kell.

Javasolt tananyag/Tantárgy fejlesztési cél
● Bothmer-gimnasztika: Az Ugrás a középpontba gyakorlat.

● Testnevelés: A hetedik osztály folytatása, bár a gyakorlatok más minőséget kapnak a
tanulók fejlődéséből adódóan. Folytatódnak a szekrényugrások, a kézenátfordulás, a
szaltó. A legfőbb különbség a nyolcadik osztályban az, hogy a diákok sokszor
húzódozóbbak, és tudatosabban kell, hogy összegyűjtsék erőiket a szekrényhez futás előtt.
Kerülőutakon helyes az életkoruknak megfelelő módszereket tanítanunk nekik.
Hangsúlyossá válik az állóképesség és az erőnlét fejlesztése, pl. fekvőtámaszokon
keresztül.
● Játékok, sportok: A hetedikben játszott játékok folytatódnak, bevezetjük a röplabdát, ha
lehet a rhugbyt. Egyre többet használjuk a medicinlabdát (súlylökéshez, dobáshoz). A
versenyzést mértéktartóan fokozzuk, és ezt fontos pedagógiai eszközként kezeljük. A
versenyzés olyan, a tanár által használt és felügyelt elem, amellyel nevelheti a
csapatmunkát, ösztönözheti a részvételt, egyes embereket teljesítményük újabb fokaira
segíthet, és előhívhatja legjobb tulajdonságaikat a bennük rejlő lehetőségekhez intézett
kihívással. A pontozás egészséges marad mindaddig, míg alapvetően biztonságos,
megbízható légkörben zajlik.

A fejlesztés várt eredményei
A gyermekek képesek erőnlétük és állóképességük önmagukhoz mért folyamatos fejlesztésére.
Képesek erejüket tudatosan a feladatok elvégzésére fordítani. Felismerik, hogy a sport sohasem
vezethet a környezet rongálásához, beszennyezéséhez. Újabb Bothmer-gimnasztika gyakorlatokat
tanulnak, a már ismerteket gyakorolják. Az eddig tanult atlétikai, torna és sportági mozgásanyagot
képesek használni, ezekben továbbfejlődni. Pontosítják a tanult sportágak technikai alapelemeit,
alkalmazkodnak a különböző játékhelyzetekhez.

Euritmia
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1.évfolyam
Fejlesztési cél
Mesei képekkel, hangulattal élhetik át a gyerekek a térbeli formákat. A mozgásformák, mozdulatok
utánzásra épülnek, zene kíséri a mozgást.

Javasolt tananyag/Tantárgy fejlesztési cél
● nagy, ősi formák (egyenes, kör, hullám, nyolcas, szögek..)
● egyenes és íves mozgások
● magán -, és mássalhangzók utánzása (kevés, nagy hangzók)
● lépés, szökkenés, dobogások, galoppugrás
● ügyességi gyakorlatok, finommozgások fejlsztése
● térirányok
● pentaton dallamok, kvint hangköz mozdulata, mint a mese alkotóeleme

2. évfolyam
Fejlesztési cél
Ebben az évben a szentek történetein és az állatmeséken keresztül élhetik át a történeteket, és
gyakorolhatják a lépésformákat, beleélhetik magukat a különböző karakterekbe. A fő hangsúly
továbbra is az utánzáson van, de egy-egy egyéni feladat is megjelenhet. A zenében megjelenik a
3/4-es ütem lépésgyakorlása és a rövid, hosszú hangok közti különbségtétel.

Javasolt tananyag/Tantárgy fejlesztési célok
● tovább folytatódik az első osztályban tanultak elmélyítése
● hullámok, szögek, kör formái
● két körben lévő csoportos munka
● pedagógiai gyakorlatok "én" és "te" és"mi" formák önmaga és a másik megélése
"keressük egymást" érzés felfedezése
● egyensúlytermető gyakorlatok - kinyílás, becsukódás - lélegzés a térben
"növények ki és becsukódása"
● alapritmusok bevezetése: jambus, trocheus, anapestus
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● tükrözések a térben
● 3/4-es ütem, rövid, hosszú hang felismerése, megkülönböztetése a zenében, dallamív

3. évfolyam
Fejlesztési cél
A 9.életévtől kezdve egyre jobban megéli a gyermek a környezetét, összeveti az eddig tanultakat és
azt, amit lát egyre jobban megéli a környezetétől való elválást. Ebben a folyamatban van segítségére
az euritmia is: a gyerekeknek önállóbban kell már a térben mozogniuk. A magánhangzókat stabilan
alkalmazzák, a zenei euritmiai munka is egyre differenciáltabb. Ennek az évnek nagyon szép
anyaga a teremtéstörténet, ebben való megélésben és elmélyülésben sokat segít a közösen
létrehozott előadás. A különböző mesterségek megismeréséhez verseken, térbeli mozgásokon és
formákon keresztül vezet az út.

Javasolt tananyag/Tantárgy fejlesztési cél
● a négy elem megjelenítése: föld, tűz, víz, levegő
● magánhangzók bevezetése, gyakorlása
● a függőleges középvonal feloldását segítő keresztező gyakorlatok
● mértani formák megélése, megjelenítése a térben (háromszög, négyszög
● lemniszkáta - keresztezéssel
● ügyességi és koncentrációs gyakorlatok - tapssal, ugrással
● kis és nagyterc átélése a zenében
● kánon

4. évfolyam
Fejlesztési cél
Ebben a korban egy nagy változás következik be a gyermekek életében: gyermekéveik középső
szakaszának átlépése következik.
A fantázia és a képzelet új erőit és a moralitást kell fejleszteni és ápolni ebben az időszakban. Az
euritmia segítségével a gyermek a nyelvtani elemeket nemcsak értelmi, hanem érzelmi és akarati
erőivel is megérti már. A középpontra irányuló kör a mozgás során mindig feloszlik, a térbeli
formák frontálisan, előre irányulva történnek. Ügyességi gyakorlatok kísérik a gyermeket az
önállóság felé tartó fejlődésben. Ekkor kezdődik igazán a zenei euritmia.
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Javasolt tananyag/Tantárgy fejlesztési cél
● mássalhangzók bevezetése
● abc gyakorlása
● a nyelvtani elemek térformában való átélése (főnév, ige, melléknév)
● tükörképek formái, gyorsasági és ügyességi gyakorlatok
● koncentrációs gyakorlatok
● alliterációk
● zenei hangok, C-dúr skála
● alsó- felső szólam megkülönböztetése
● egész-, fél-, negyed-, nyolcad hangok megkülönböztetése és azok csoportos megjelenítése
● polonéz forma
● pedagógiai gyakorlat ("wir wollen suchen")

5. évfolyam
Fejlesztési cél
A tanult nyelvtani elemek tovább mélyítése mozdulatban, hangokban. A ritmusok, a nyelv
szépségének formájának átélése és megértése fokozódik. Geometriai térformák térben való átélése
(ötös csillag saját testén való megélése és csoportban is). Ebben az évben a történelmi tanulmányaik
során a különböző kultúrkorszakokkal ismerkednek meg a gyerekek, amelyhez szépen kapcsolódik
az euritmia - ősi, templomi táncok elemeivel is megismerkednek. Idegen nyelvű versekkel is
foglalkoznak. A zenei eurtimiában kétszólamú művekkel foglalkoznak. Újdonság, hogy frontálisan
történnek a gyakorlatok.

Javasolt tananyag/Tantárgy fejlesztési célok
● nyelvtani formák elmélyítése
● mértani formák, nehezebb formagyakorlatok - ötös csillag, lemniszkáta, harmonikus nyolcas
formái
● egyszerű geometriai formák eltolása
● egyenes geometriai formák körbe való foglalása
● régi kultúrákból való szövegek feldolgozása (indiai, perzsa, egyiptomi, görög)
● "EVOE, HALLELUIA, energia-, és béketánc"
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● idegen nyelvű versek kidolgozása
● zenei euritmiában: dúr hangzások
● kétszólamú dallamok
● ritmusgyakorlatok rúddal

6. évfolyam
Fejlesztési cél
Mértani alakváltozások és eltolások gyakorlása térben (háromszög, négyszög), segítve
tájékozódási és elvonatkoztató képességeket.

a

Ebben az életkorban kezd a gyermek mozgásharmóniája felborulni, gyengülni. Ilyenkor a zenei
eurtimiának fontos szerep jut; a zenei hangok, hangközök (oktáv) gyakorlása, átélése sokat segít a
mozgáskoordináció fejlesztésében. Ügyelni kell a gyakorlatok pontosságára és a a mozgás
folyamatosságára. A rúdgyakorlatok nagy szerepet kapnak ebben az évben.

Javasolt tananyag/Tantárgy fejlesztési cél
● rúdgyakorlatok
● bonyolult tükörformák
● mértani alakváltozások, eltolások
● oktáv térformával
● dúr és moll gyakorlatok
● hallásgyakorlatok
● rímformák
● "TIAOAIT" - tiszta gondolkodás elősegítésére
● középkori latin szövegek feldolgozása
● magánhangzók térformái

7. évfolyam
Fejlesztési cél
A mozdulatokban megjelennek a lelki hangulatok kifejezései (öröm, bánat, tiszteéet, komolyaság..).
A gyermekek a különböző hangulatok minőségét megélhetik a mozdulatokban, mozgásokban. Az
egyre bonyolultabb geometriai formák a tiszta gondolkodást segítik elő.
A helyes tartást elősegítő gyakorlatokat végeznek, amiben a rúdgyakorlatoknak fontos szerep jut.
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Emellett a helyes lépés tudatos tanulása és gyakorlása is elkezdődik. A zenei euritmia is egyre
differenciáltabb, a rövid- hosszú hangok, kicsi és gyors hangok gyakorlása és megjelenítése (forte,
piano). A dúr és a moll akkordok csoportos megjelenítése fejleszti az akaraterőt. A hangszeres
kíséret különböző hangszereken történik, hogy a hangzások közti különbséget jobban érezzék és
átéljék belülről és a mozgásban is.

Javasolt tananyag/Tantárgy fejlesztési követelmények
● nyelvtani formaelemek
● lelki tartások
● humoreszkek
● öt-, hat-, hét és nyolcszög eltolások
● egyéni munkák, szóló gyakorlatok
● "Streiten heftig miteinander" agresszivitást kezelő gyakorlatok
● dúr-, moll hangnemek
● akkordok
● hangközök felismerése
● rímformák elmélyítése
● reneszánsz-kori versekkel való munka
● rúd és koncentrációs gyakorlatok
● idegen nyelvű szövegek kidolgozása

8. évfolyam
Fejlesztési cél
Művészi értékű munka alapja már megvan egy-egy komolyabb drámai költemény feldolgozásához balladák, humoreszkek jól illenek ehhez az életkorhoz. A zenei euritmiában nagyobb
csoportformákkal dolgozhatunk, amely a szociális együttlét fejlesztésére is alkalmat ad. A dúr és a
moll polaritásának átélése jól hat ebben a korban, ahogy a beszédeuritmiában is ezeket a lelki
polaritásokat élhetik át.
Az eltelt nyolc év anyagának átismétlése és egységessé válása kialakul ebben az évben.

Javasolt tananyag/Tantárgy fejlesztési követelmények
● dramatikus prózai művek kidolgozása
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● balladák
● humoreszkek
● dúr- és moll hangnem további mélyítése
● dramatikus zenedarabok
● ütemgyakorlatok
● nagy, bonyolult térformák
● különböző nyelvek összehasonlítása a mozgáson keresztül
● "Schau in dich"előkészítése - pedagógia munka

Művészetek
Festés
Az első nyolc osztályban a festés az osztálytanító birodalmába tartozik, munkáját 5. osztálytól
szaktanár is segítheti. Megkülönböztetjük a szemléltetés gyanánt, viasz- vagy zsírkrétákkal, később
színes ceruzákkal a füzetekbe végzett festést és rajzolást, valamint a szakórai időszakban zajló
festést. Az előbbi végigkíséri az összes tantárgyat, része a rendszeres órai munkának, segíti az órák
témájának feldolgozását. Utóbbiban a festészet, mint önálló művészi tevékenység jelenik meg.
A következő általános irányelvek segítségül szolgálhatnak:
● A festés órát minden szinten áthatja egyfajta művészi hozzáállás. Az elcsendesedésnek, a
színekben élésnek a lehetőségét teremtjük meg, gondosan előkészítve az órákat. A
vízfestéket a „nedves-nedvesen” technikával használjuk a kezdetekben, teljesen
benedvesített papírra festünk vízzel hígított akvarellfestékkel, vastag ecsettel. Ezzel lehetővé
tesszük, hogy a színek fénnyel összefüggő, áramló természetét megélhessék a gyerekek. A
színek sajátos világába élhetik bele magukat a gyakorlatok segítségével, ami a további
tanulmányokat alapozza meg.
● Magával a festékkel történő művészi munkától kezdetben ne vonja el a figyelmet az az
elvárás, hogy a gyermekeknek valamilyen dolog bizonyos „képét” kellene megalkotniuk. Az
absztrakt festéshez igen hasonló módon kezdünk el a gyermekekkel festeni. Az effajta
„színből kiinduló festésnek” a gyermekek számára lélektanilag egyértelmű, konkrét módon
kell történnie. Az első osztályban a festés órákon szín-történetekre épített színgyakorlatokat
végzünk, ezzel bevezetjük a színeket és a festés módszereit. Csak ezután, a második
osztálytól kezdhetünk el az óra elbeszélő anyagához (a mesékhez, legendákhoz, fabulákhoz
és mítoszokhoz) kapcsolódó képeket festeni. A kitűzött feladat meghatározott lelki
minőségekhez kell kapcsolnia a színek érzelmi minőségeit, például leírható hangulatokhoz,
mint csendes és visszahúzódó, erős és vakmerő, hideg és kemény, meleg és szétterülő. A
külső forma belső élményt juttat kifejezésre. Ezeket az élményeket a tanár „szín-történetek”,
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„színmesék” elmondásával készíti elő, amelyek életre keltik a színeket, mielőtt még
használatukra sor kerülne. A szín- történet képeket, az életkornak megfelelő módon, az
egész alsó tagozatban használhatjuk fantáziadús, ám mégis tárgyilagos hozzáállással.
Kezdetben inkább arról van szó, hogy visszaadjuk egy-egy történet hangulatát, az erdő sűrű
sötétjét, a tündér arany hajának, vagy a királyfi palástjának színét, később azonban
fokozatosan megjelenhetnek a formák: növények és állatok, majd később az emberi formák
is. Mindig arra törekszünk, hogy az alakok magukból a színekből emelkedjenek ki, semmint
hogy szemléletes körvonalak legyenek. Nem erőltetjük a perspektíva semmilyen formájának
megjelenését egészen ötödik osztályig, kivéve a legelemibb megnyilvánulásokat, ám a
gyermekek szabadon kell, hogy megjelenítsék a képeket érzéseik szerint. Ez a folyamat
jelen van az első négy osztály mindegyikében.

1. évfolyam
Fejlesztési cél
Az első osztályos festés órák az érzékek iskolázásához a gyermek lelkét melengető, éltető módon
járulnak hozzá. Színészleléskor egy, az érzékektől független elem is munkálkodik, vagyis a színek
észlelése túlmutat az érzékek határain és a tárgyilagos, erkölcsi minőségek világába vezet. Az első
osztályban az a cél, hogy megismerjük és jellemezzük a színek által felébresztett
„lélek-mozdulatokat.” A gyermekek a festésen keresztül ismerik meg ezeket a lélek-mozdulatokat;
jellemezni pedig akkor tanulják meg őket, amikor a festés óra utáni napokon közösen beszélgetnek
a képekről. Az úgy nevetett „színtörténetek” bevezetik a feladatokat és megszemélyesítik a
színeket, valamint egymásra való hatásaikat.

Fejlesztési követelmények
A színfelületeket a gyermekek szabadon alakítják ki azután, hogy a tanár elmesélte a szín-történetet.
Így érzéseiknek, belső világunknak megfelelően töltik be a színekkel a papír fehér terét. A színek
találkozásiban átélhetik a színek keveredéséből kialakuló új színminőségeket, anélkül, hogy ezt
intellektuálisan elmagyaráznánk. A világban létező színek és emberi lélek világának összefüggéseit
élhetik át a gyerekek a színmesék megfestésén keresztül. Megalapozzuk a nedves-nedvesen festés
technikáját, a szükséges előkészületekkel együtt (a papír benedvesítése és táblára erősítése). Erre a
technikai tudásra épülnek majd a festésórák egyre nehezebb technikái. Az elsődleges színekkel
festünk: sárgával, pirossal, kékkel, kezdetben egyszerre egy színnel, hogy a gyermek minél jobban
átélhesse az adott szín természetét, Ezen keresztül sajátítja el majd finomítja a festéstechnikát. Ezt
követően egy színvilágban tartjuk a színeket (pl. ultramarin kék, kobalt kék, porosz-kék), így
egy-egy színvilág gazdagságát élhetik meg a gyerekek. Majd ezután vezetjük be két szín
használatát. A sárga/kék polaritással kezdjük és megismerjük azokat a színtónusokat, amelyek
nagy/kis feszültséget hordoznak (pl. sárga/zöld). Tágítjuk a palettát a három kevert szín
hozzáadásával. Itt építhetünk a két szín használatával kialakuló keveredésekről szerzett
tapasztalatokra.
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A fejlesztés várt eredményei
A két évfolyamos ciklus végén a gyerekek elsajátítják a festés alapjait, megtanulják a helyes
ecsethasználatot és a vizes festés technikáját. A színmesék segítségével elmerülnek a három
alapszín világában. A három alapszín használatával eljutnak a kevert színekhez. A festésen
keresztül megtapasztalják a különböző színharmóniákat, színhangulatokat.

2. évfolyam
Fejlesztési cél
A második osztályban az óvodai és első osztály festésóráinak folyamatait visszük tovább. Továbbra
is a szín- történetek jelentik a festés alapját, de egyre nagyobb figyelmet igénylő munkára,
finomabb ecsethasználatra törekszünk. A technika elsajátítását mutatja, ha már nem csak „magától”
áramlik a nedves papíron a festék, ahogy a korábbi években, hanem a gyermek az ecsetet a
törlőkendőbe is törölheti, s így maga is irányítani kezdi a papíron zajló folyamatokat; szárazabb és
nedvesebb felületek és határosabb formák megalkotására is kezd képessé válni.

Tantárgyi fejlesztési célok
A második osztály témáinak megfelelően a színharmóniákkal, színek kapcsolataival foglalkozunk.
A gyermekek gyakorolhatják a hiány kiegyensúlyozását, a szimmetria és a dualitás megteremtését.
A cél az, hogy tevékennyé tegyük a gyermekek lelkét ebben az irányban, megtapasztalják, hogy a
színharmóniák életében részt tudnak venni. Ehhez technikai tudásuk is megfelelőbbé válik.

Fejlesztési követelmények
Második osztályban javasoltak olyan gyakorlatok, amelyek által a gyermekek a következő
színharmóniákat tapasztalhatják meg: karakteresek (piros és sárga, sárga és kék, kék és piros,
narancssárga és zöld, zöld és lila, lila és narancssárga); karakter nélküliek (sárga és narancssárga,
narancssárga és piros, piros és lila, lila és kék, sárga és zöld, kék és zöld). Végezhetünk „felcserélős
gyakorlatokat”: például a középső színt egy másik színre cseréljük, míg körülötte a színek
változatlanok maradnak. Aztán a körben lévő színeket cseréljük fel és a középső marad változatlan.
Ezt a gyakorlatot a gyermekek megfestett képeivel végezzük, vagyis a saját festmény a gyakorlat
tárgya. Ezt egymás után következő gyakorlatokkal tehetjük meg. Ezzel bevezetjük a
festésfolyamatokat, egyegy festmény nem csak egy alkalomhoz köthető.

A fejlesztés várt eredményei
A gyermekek a nedves-nedvesen technikában továbbfejlődnek, a színtörténet-képeket egyre
nagyobb pontossággal képesek megalkotni. Tudatosabban tevékenykednek a színek közötti
kapcsolatok megalkotásában, a színharmóniák és színhangulatok konkrétabb, érthetőbb jelentéssel
bírnak számukra.

3. évfolyam
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Fejlesztési cél
Harmadik osztályban a hangsúly a “világteremtés hatalmas tettére” (A teremtés könyvére) és a
kisebb méretű világ megformálására kerül (gazdasági munkán és házépítésen keresztül). A
gyermekek nemcsak a színekből történő képalkotást vizsgálják, hanem azt is, hogyan születnek
maguk a kevert színek.

Fejlesztési követelmények
A teremtés hét napja színfestési gyakorlatként. A fény megteremtéséből kiindulva a fény és a
sötétség polaritása, a fent és a lent, a föld és a vizek megteremtése, a növények és az állatok, és
végül az emberi forma, amely egységes egészként emelkedhet ki a színekből, majd válhat kettővé.
A színek helyzeti komponálásával a teremtésben lejátszódó elrendezést tehetjük megélhetővé. A
festésfolyamatok megélésében is továbbléphetünk a téma által. Ezt segítheti a következő gyakorlat
is: fessünk színes papírra, vagy először fessünk egy halvány réteget valamelyik színből és miután a
papír azt teljesen beszívta, festhetünk egy második színnel, vagy további színekkel (lazúrozást
bevezető gyakorlat).

A fejlesztés várt eredményei
A színek különböző árnyalatainak a papíron történő megalkotását és használatát gyakorolják a
gyerekek. Ennek felhasználásával a fény és a sötétség megjelenítésére képesek a képeiken. Az
ószövetségi történetek nyomán a teremtés hét napját megfestik, kifejezve az adott nap számukra
megragadható színhangulatát. A színes lapokra festés során újabb szempontokhoz jutnak a
színharmóniák és színhangulatok megalkotásában.

4. évfolyam
Fejlesztési cél
A negyedik osztályban bevezetjük a figurális festést, a színfoltokkal való formateremtést a főoktatás
történeteihez kapcsolódóan. Ez az új irány nagy figyelmet igényel a gyermekektől. A
nedves-nedvesen technika alapjainak alapos elsajátítása után lehet ezen a területen sikert elérni,
hiszen a formák kialakításához jól kell tudni az ecsettel színeket felhordani, szárítani, visszatörölni,
sűríteni vagy ritkítani a festéket, megérezni, hogy mit bír el a papír, mennyi vízre van szükség a
rétegek hígításához. A vastag ecset mellett megjelenhetnek újfajta, finomabb festékmozgatást
lehetővé tevő ecsetek. Érdemes ugyanazzal, de kevésbé hígított festékkel dolgozni a formák
kialakítása érdekében. A sűrűbb és ritkább anyagfelhordás lehetővé teszi, hogy a képen megjelenjen
a színperspektíva, amit a következő években egyre tudatosabban használunk majd. A formák
mellett továbbra is maradjanak színgyakorlatok, amelyek a színek minőségeivel foglalkoznak, és a
színkörhöz kapcsolódó témákat dolgozzák fel.
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Fejlesztési követelmények
Kapcsolódunk a főoktatás tárgyaihoz: pl. engedjük, hogy állatformák bújjanak elő a színekből.
Végezhetünk a természetismerethez, fákhoz, egyszerű tájképekhez (dombok, hegyek, ég), a mező
mintázataihoz a barna, a zöld és a sárga árnyalataiban, és az egyszerű, általánosított
épületformákhoz (mint például: vár, hatalmas templom, tanya, istálló) kapcsolódó festést.

A fejlesztés várt eredményei
A különböző epochák témáihoz kapcsolódva megismerkednek az egyszerűen megragadható formák
(fák, házak, állatok) festésével.

5. évfolyam
Fejlesztési cél
A pontos megfigyelő-képesség fejlesztése. Fény-árnyék, a színek hideg-meleg hatásának
megtapasztalása, viszonyaik.

Fejlesztési követelmények
A közismereti tantárgyak témaköreihez kapcsolódó festés, ábrázolás. Pontos növénymegfigyelés és
festés, földrajzi tájak színvilága. Kompozíció és egyensúly a képen.

A fejlesztés várt eredményei
Egyszerű ábrázolás festéssel, viaszkrétával, színes ceruzával.

6. évfolyam
Fejlesztési cél
Megfigyelő-képesség, pontosság, élethű ábrázolás (modell után) készségének fejlesztése.

Fejlesztési követelmények
Csendélet, természetes tárgy (fa, kő, termések, stb.) és a természetben megfigyelt formák,
mozgások lefestése. Árnyékvetés, árnyékszerkesztés (körző, vonalzó segítségével) Színtárlat.
Komplementer és minőségi színharmóniák.

A fejlesztés várt eredményei
Színes technikák gondos alkalmazása, egyszerű szerkesztések körzővel, vonalzóval.

7. évfolyam
Fejlesztési cél
Térlátás, térérzékelés, térábrázolás készségének fejlesztése. Vonalrajz, tárgyábrázolás szabad kézzel
és szerkesztve is.
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Tantárgyi követelmények
Fekete-fehér ábrázolás: grafitceruza, tus, rajzszén alkalmazása. Tónusozás, fény-árnyék egyensúly.
Külső-belső térábrázolás. Perspektíva szerkesztéssel és szabad kézzel. Rajzolás a természetben.

A fejlesztés várt eredményei
Grafitceruza-technika alkalmazása, térbeli ábrázolás ismerete.

8. évfolyam
Fejlesztési cél
Térlátás és térábrázolás készségének továbbfejlesztése, önálló képi ábrázolás, kifejezés.

Tantárgyi követelmény
Bonyolultabb külső terek, belső terek, szín- és formaviszonylatok tanulmányozása, ábrázolása.
Anyagszerűség érzékeltetése a tárgyakon (üveg, drapéria, stb.). Elvont tartalmak képi megjelenítése
szabadon választott technikával.

A fejlesztés várt eredményei
Tájképfestés, színtanulmányok készítése.

Rajz-formarajz-grafika
A rajzórák sok mindenben különböznek a festésóráktól. A rajzórák elsősorban a folyamatra, a
képességre és a tevékenység ideje alatt születő érzésekre helyezik a hangsúlyt. Kezdetben a
gyermekektől nem azt várjuk, hogy valamilyen külső tárgyat rajzoljanak le, hanem egy
mozgásminőséget kell, hogy megtapasztaljanak. Ezt a fajta rajzolást - amely az 5. osztályban a
szabadkézi geometriához vezet - iskolánkban formarajznak hívják.
Az iskola korai éveiben a gyermekek egyszerű formákat rajzolnak, és átalakításokat végeznek,
miközben megtapasztalják ezek minőségeit is. Ez segítséget jelent számukra a formák
megragadásához szükséges élő, belső képességek kialakításában. A gyermekek egyre
erőteljesebben kezdik megérteni a természet- és ember-alkotta környezetben fellelhető
formagesztusokat. Tehát kezdetben a formarajz célja az, hogy felébressze a gyermekek
formaérzékét. Ezért írás-előkészítő gyakorlatként is használjuk az írástanításban. Amikor 5.
osztályban elkezdődik a geometria, a formarajz beleolvad a geometrikus ábrázolásba, a rajzolás és
grafika önálló területként kezd megjelenni. Hatodik osztályra a gyermekek elérnek az “okozatiság
korába,” amely igazi pontosságot követel rajzaiktól. Ezzel egy időben a művészi rajz újabb
válfajával kezdenek ismerkedni, nevezetesen a szénnel való rajzolással. Ez kezdetben több
hasonlóságot mutat a festéssel, és tartalma főleg a fény és árnyék játékában fellelhető
kontrasztokból áll. Ez a fajta rajz elvezet majd a vetület és az árnyékok tanulmányozásához. Mielőtt
ezeket a gyermekek felsőbb osztályokban geometriailag megszerkesztenék, az “árnyékok
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érzékelését” és az “árnyékkeresést” teljességgel művészi eszközökkel közelítjük meg.

1. évfolyam
Fejlesztési cél
A rajzolás kiindulópontja az egyenes és a görbe vonal. A gyermekek tapasztalatot szereznek az
egyenes vonalak és a görbék közti jellemző különbségről rajzoláson keresztül is, miután előzőleg
már felfedezték jellemzőiket úgy, hogy egész testükkel mozogtak a térben. Az egyenes vonal
egyértelmű iránya összpontosítást követel és azt, hogy az akaratnak a gondolkodás mutasson utat. A
dinamikus, vándorló görbe vonal, melynek pontos céliránya nincs, helyet ad az egyéni
variációknak; az akaratot az érzés irányítja. Miután a gyermekek biztonságra tettek szert a
vonalrajzolásban, az első osztály fő elemei a szimmetrikus forma és a formakiegészítés lesznek. A
formarajz előkészíti az írás bevezetését.

Tantárgyi fejlesztési célok
A betű- és írástanulás bevezetését formarajz epocha előzi meg. Felváltva gyakoroljuk az egyenes és
görbe vonalakat, ezekből különböző formákat alkotunk. Nagy- és finommotorikus mozgásokon
keresztül tapasztalatot szereznek és átélik a gyerekek a nyomtatott nagybetűket alkotó alapvető
formákat.

Fejlesztési követelmények
Függőleges, vízszintes és átlós vonalak gyakorlása tompa- és hegyesszögekkel, csillagformával,
négyszögekkel és más szabályos oldalú alakzatokkal. Homorú és domború görbék, hullámok,
körök, ellipszisek, spirálok és más dinamikus formák gyakorlása. Folyamatos minták és sorozatok a
folyó írás előkészítéséhez.

A fejlesztés várt eredményei
A gyermekek elsajátítják a zsírkréta használatát. Biztonságot szereznek az egyenes és a görbe
vonalak megrajzolásában. A megrajzolt formákat meg tudják nevezni. Eligazodnak a térben, azt
követően átlátják a írásbeli munkában számukra adott kereteket. Az írásbeli munkában formák
méreténél és elhelyezésénél képesek a megfelelő arányokkal dolgozni.

2. évfolyam
Fejlesztési cél
A formarajznak az a célja, hogy oly módon ösztönözze a belső észlelést, hogy általa a gondolkodás
az intellektuális formákba való visszalépés nélkül fejlődhessen. Ezt a következőképpen lehet még
gyakorolni: a gyermekeknek odaadjuk egy szimmetrikus forma egyik felét majd hagyjuk, hogy
maguktól találják meg és egészítsék ki a másik felét. Tehát a cél a kiegészítés, hogy tökéletessé
tegyenek egy formát a képzeletükben (és természetesen papíron is), ami egyelőre még befejezetlen
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és nem tökéletes.

Fejlesztési követelmények
Függőleges tengely körüli gyakorlatok, amely tengelyt lehet, hogy csak elképzelik. Egyenes- és
görbe vonalak tükrözése; szimmetria és tükröződések. Ezt követően hasonló gyakorlat a vízszintes
tengellyel; Készítsenek átalakításokat: egyenes vonalú formákat alakítsanak görbe vonalúvá és
visszafelé, valamint változtassanak át olyan formákat is, amelyekben görbe és egyenes vonalak
egyaránt találhatók. Átlós tengely körüli gyakorlatok; később két egymást metsző tengelyt is
használva (vagy függőleges/vízszintes vagy két átlós tengely). Keret rajzolása írott munka vagy
illusztráció köré. Folyamatos vagy ritmusosan ismétlődő formák.

A fejlesztés várt eredményei
Szimmetrikus nagy mozgásokon keresztül átélik a különböző szimmetrikus formákat. Év végére
képesek a vízszintes és függőleges szimmetrikus formákat kiegészíteni, megalkotni. Eligazodnak a
papírlapon és sorokban, amely a nyomtatott kisbetűk és az írott betűk arányos és pontos írásához
szükséges.

3. évfolyam

Fejlesztési cél
Miután a gyermekek gyakorolták a tengelyes szimmetriákat, most már elkezdhetnek szabad,
“aszimmetrikus” formákkal dolgozni. Ez segíti a forma- és stílusérzékük fejlődését, mivel most
szabadon kell felfedezniük a megfelelően illeszkedő formákat. Ezek a feladatok alkalmasak egy
belső térérzékelés ápolására, valamint minőségileg előkészítik a geometriai ábrázolást. A
formaérzéket bonyolultabb szimmetriák és kereszteződő minták segítségével fejlesztjük. Ezek az
elemek alapvető fontosságúak a tervezésben, és jól szolgálják az alakzatok kiegyensúlyozására és
megértésére, valamint a formák szembeállítására képes érzékeket. A tanult mintákat
felhasználhatjuk illusztrációkhoz (pl. címlapokhoz) vagy a kézimunkában (pl. hímzésben.)

Fejlesztési követelmények
Bonyolultabb folyamatos és ritmikusan ismétlődő minták. Egymással összefonódó, tekeredő és
átfedésben lévő spirálok és más dinamikus formák. Tükörképek és tükrözött formák függőleges és
vízszintes elrendezésben. Háromszögre, négyszögre, ötszögre stb. épülő formák. Négyes
szimmetriák, vagyis a függőlegest, a vízszintest és az átlós szimmetriákat ötvöző formák. Találjunk
megfelelő külső formát a belsőhöz és fordítva, pl.: ha a belső forma szögletes, találj rá “görbe
választ”, és fordítva. Harmonikus formák gyakorlása. Kapcsolódási pontok Az anyanyelvi
gyakorlásban még mindig erőteljes szerepet játszik a formarajz, hiszen a folyóírás begyakorlásához
szükséges betűelemeket itt alapozzuk meg. A harmadik osztály új honismereti korszakaihoz
(mesterségek, házépítés) az egyszerűbb népi motívum-formák vagy részek bemutatásával
kapcsolódik.
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A fejlesztés várt eredményei
Képesek a bonyolultabb szimmetrikus formák kiegészítésére, megalkotására. A folyóíráshoz
szükséges íráselemek arányosan és pontosan rajzolják. Ismerik az alapvető geometria formákat.

4. évfolyam
Fejlesztési cél
Folytatódik a térbeli képzelőerő gyakorlása. Több tudatosság szükségeltetik akkor, amikor a
vonalak különböző szögekben metszik egymást, valamint fejlődik az összpontosítás képessége is.

Fejlesztési követelmények
Egyszerűbb, jól átlátható fonott, ornamentális formák megrajzolása. Bonyolultabb motívumok
pontos másolása, lerajzolása. Csomózási technikák, csomóformák megismerése Az északi mitológia
történeteihez kapcsolódó illusztrációk elkészítése. Kapcsolódási pontok A negyedik osztályos
mitológiai és mondakincshez közvetlenül illeszkedik a formarajz az ornamentális formák
rajzolásával. A fonott, csomózott formavilággal való ismerkedés már egy kezdeti történelmi,
művészettörténeti betekintést is jelent.

A fejlesztés várt eredményei
Átlátják a gyerekek a fonott formák szabályszerűségeit, az egymás alatt és fölött futó szálak
rendszerét. Képesek követni és önállóan megrajzolni az egyszerűbb és bonyolultabb ornamentális
formákat. Képesek színezéssel esztétikusan kiegészíteni a megrajzolt formákat.

5. évfolyam
Fejlesztési cél
Arányérzék fejlesztése. Geometriai pontosság szabad kézzel. Szabályos síkidomok ábrázolása.
Egymásba ékelt sorozatok, kicsinyítés, nagyítás készségének élményszerű fejlesztése. A geometria
tantárgy előkészítése szabad kézi rajzolás által.

Fejlesztési követelmények
Szabadkézi geometria. Kör, négyzet, egyenlő oldalú háromszög, szabályos sokszögek arányainak
átélése mozgással és rajzolás útján. Szabályos síkidomok művészi módon kidolgozott kombinációi.
Színek arányainak, dinamikus kapcsolatának kifejezése a mintázatok készítésénél. Szerkesztés
szabad kézzel, szemmértékkel.

A fejlesztés várt eredményei
Szabályos síkidomok arányos szabad kézi rajzolása.
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6. évfolyamtól
külön formarajz óra nincsen. Elemei megjelennek a festés órán, amikor színes ceruzával élethű
képeket készítenek a gyerekek természeti tárgyakról, edényekről. Szerkesztéssel a geometria
tantárgyban, mozgással az euritmia órákon folytatódik a geometrikus formák tanulása.
A formarajz tanmenetének összeállítása, a pedagógiai célnak alárendelve, függ az adott ország
gyermekeinek képességeitől, az egyéni fejlettségük mértékétől, és ennek folytán az egyes
formaelemek begyakoroltatásának ideje változó. A formavariációk a gyermekek
temperamentumának megfelelően változnak; az osztály pillanatnyi állapotától függően, a megfelelő
alakzat kiválasztása egy adott időszakban, naprakész intuitív alkotótevékenységet igényel a
tanítótól. Tanmenetet előre, órai bontásban elkészíteni tehát ennek folytán nem lehet.

Kézimunka
A kézimunka órákon a gyerekek nem csak kézügyességre tesznek szert, hanem megtanulnak
különböző szerszámokkal dolgozni, az anyagokkal gazdaságosan bánni. A kézimunka tanítójának
arra is módja van, hogy a tanulókat fokozatosan tudatosságra ébressze a színek, formák és funkciók
összetartozásáról.
A szépségen, színeken, formákon keresztül a kézimunka segít a gyermekeknek a játéktól a
munkáig való gondolkodásig eljutni. Az ősi, egyetemes kézműves technikák (szövés, kötés,
hurkolás, fonás, csomózás …) már az első évfolyamon megjelennek a kézimunka órákon,
melyekről a gyermekek ismereteik egy-egy osztályfokon tovább bővülnek. A különböző népek
kultúráiból merítünk, miközben tudatosan keressük és mutatjuk meg a diákoknak az egyezéseket és
különbözőségeket saját néphagyományunk gyökereivel.
A kézimunka órák többre hivatottak, mint hogy kizárólag a kéz mozgékonyságát és ügyességét
elősegítő eszközökként gondoljunk rájuk. Míg a gyermekek életkoruknak megfelelő feladatokon
dolgoznak, a ritmikusan ismétlődő mozdulatok és gyakorlatok által a kezek, elősegítik mind az
akarat, mind a logikus gondolkodásra való képesség megerősödését. Mindennapi életünk nyelve
még mindig használ fizikai kifejezéseket mentális tevékenységek leírására, pl.: “megragadni
valamit”, “felvenni a fonalat”, “összekuszálni valakinek a gondolatait”. A feladatoknak mindig van
gyakorlati célja, és úgy kell alakítanunk a tevékenységeket, hogy azok felébreszthessék a
gyermekekben a mások munkája iránti szociális érzékenységet. A környezetért érzett egyéni
felelősség felé az első lépés az alapanyaganyag tisztelete, valamint az el- és felhasznált tárgyakkal
való bánásmód, melyeket - ha tehetjük - saját, természetes környezetünkből, a gyerekekkel együtt
gyűjtsük!
Minél több alkalmat kell biztosítanunk arra, hogy az órákon, az éppen adott anyagokkal, pl.: fával,
növényi rostokkal, fonállal, levelekkel, kéreggel, agyaggal, vízzel, textíliákkal, papírral stb.
dolgozhassanak. A sokféle alapanyaggal való ismerkedés során felébresztjük a tanulókban a
tiszteletet a kézzel végzett tevékenységek iránt, mely később egyes szakmák iránti érdeklődésüket
felkeltheti.
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1. évfolyam
Fejlesztési cél
Az év elején fontos, hogy minden órán készüljön egy konkrét munka, amely a következő feladatok
megalapozását szolgálja (pl. kötözés, csomózás, fonás, gombolyítás stb.). Ahhoz, hogy a tanulás
belső tapasztalattá váljék, az egész éves tevékenység során fontos a tapintás érzékének állandó
fejlesztése különféle anyagminőségek és technikák megismerése nyomán.
Cél, hogy a gyermekek a gyakorlati életben hasznosítható tudás felé induljanak el. Ebben az
időszakban a tevékenységek az érzésekre hatnak, az akarat fejlesztése pedig szociális és érzelmi
téren válik meghatározóvá fejlődésükben. A fő téma a kötés, mely fejleszti mindkét kéz
mozgékonyságát és a róluk való tudatosságot, másrészt felébreszti és serkenti a gyermekek mentális
erőit a betűtanulás során.

Előzetes tudás
Az életkornak megfelelően fejlett test és térérzék, kézkoordináció, irányok ismerete Tantárgyi
fejlesztési célok - Megismerési és befogadóképesség: közvetlen tapasztalatszerzés, az anyagokkal
való érintkezés, az érzékelés érzékenységének fokozása, - Térbeli tájékozódás - Kreativitás, fantázia
működtetése, fejlesztése - Érzelmi gazdagodás, az empátia, intuíció fejlesztése

Fejlesztési követelmények
A gyapjú - mint alapvető alapanyag - előkészítése, megtapasztalása különböző módon
Gyapjúfonállal ujj-játékok (körmön-fonás) Kötőtű készítése A szemek felszedése. Kötés sima
szemmel: törpék, labdák, furulyatokok Egyszerű öltéstechnikákkal uzsonnakendő varrása (pl.
formarajzminta előöltéssel) Kiegészítő munka: selyempapírtépés , papírlampionok, egyszerű
papírsárkány, évszakokhoz, ünnepekhez kapcsolódóan. Rongybabák, gyapjúbabák és állatok vágás
és varrás nélkül kötözéssel, fonás füvekből és puha természetes anyagokból.
Kapcsolódási pontok
Két tűvel való kötés elősegíti és fejleszti a kéz finommotorikus mozgását, melynek az írástanulás
során van szerepe. A kötés alatt megjelennek az irányok, honnan - merre kötünk, ezt fejleszti a téri
orientációt. A számolás gyakorlati funkciót kap, hiszen számoljuk a szemeket, sorokat.
Kulcsfogalmak / fogalmak - szemfelszedés, sima szemek - irányok, - öltés, - tűbefűzés, - csomóés masnikötés,

A fejlesztés várt eredményei
Legyen képes a gyermek a kötés elkezdésekor segítséggel a szemek felszedésére két kötőtűvel.
Biztonsággal tudjon sima szemekkel kötni. Ismerje és alkalmazza önállóan az egyszerűbb fonási
technikákat (sodrás, háromágú fonás).

2. évfolyam
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Fejlesztési cél
A horgolás, mint technika a motorikus idegrendszer fejlesztését célozza meg. A 2. osztályban a
hangsúly a domináns kéz fejlesztésére helyeződik. Ennek gyakorlati megvalósítása a tanár
személyén keresztül történő szituációs tanulás. A kötésben való jártasságukat a fordított szem
elsajátítása fejleszti tovább. A kétféle technika váltakozása kiegyensúlyozó hatású a gyermekekre.

Előzetes tudás
Tudatos koncentráció ,és irányított figyelem képessége a munka során. Az előző évben megtanult
sima kötés technikájának biztonságos alkalmazása. A két kéz egyre differenciáltabb mozgása.
Tantárgyi fejlesztési célok Megismerőképesség fejlesztése: különböző anyagok élményszerű
megtapasztalása, az élmények közös megbeszélése. Eszköz nélküli és kézi szerszámmal: kötőtűvel,
horgolótűvel végzett anyagalakítás. Készségek, rutinok kialakítása az önálló munkavégzés felé.
Kreativitás fejlesztése.

Fejlesztési követelmények
Kötés: fordított szem. Horgolás: lánc és egy-ráhajtásos pálca Fonási technikák 2-3 szállal
Alapöltésfajták
Kapcsolódási pontok A horgolás során az egykezesség dominanciájának erősítése a folyóírást
támogatja. A két kéz egyre differenciáltabb mozgása a kötés által a logikai képességek fejlődését
mozdítja elő. A második éve gyakorolt ritmikus mozdulatok hatnak a gyermek zenei fejlődésére, és
hozzájárulnak a memoriterek könnyebb elsajátításához.
Kulcsfogalmak / fogalmak
-láncszem , egy-ráhajtásos pálca -fordított szem -sodrás, hármasfonás, körmön-fonás
-öltésfajták

A fejlesztés várt eredményei
Önállóan tudjon szemeket felszedni két kötőtűre, bővítse a kötésben való jártasságát a fordított
szemek kötésének megtanulásával. Horgolótűvel tudjon láncsort készíteni, illetve ismerje meg az
egyráhajtásos pálca horgolását. A kézi varrás alapjainak elsajátítása: tűbefűzés, csomókötés,
előöltés, elvarrás.

3. évfolyam
Fejlesztési cél
Ez az az időszak, amikor a gyermek fel-felvillanó tudatossággal először különíti el magát a
környezetétől. Az elkülönülés és a valahová tartozás igénye egy időben lép fel. A munkák is ezt az
érzést tükrözik. A kötés folytatásaként az eddigi sík után térbeli formák alkotása következik, a
szaporítás és fogyasztás technikájával. A sima és fordított szemek váltakozása passzékötésnél, és a
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fogyasztás nagy figyelmet és pontosságot követel. Ezeket a technikákat kombinálhatjuk is, és
egyszerűbb mintákat is beépíthetünk. A fő téma a sapkakötés. A színek használatában új elem a
megjelenő önálló alkotói vágy, amely az egyedi színkomponálásban teljesedhet ki. A varrás
továbbfejlesztéseként új technika a láncöltés használata egy-egy tárgy formájának kiemelésére vagy
használatának visszatükrözésére.

Előzetes tudás
A kötés vagy horgolás már megismert alapmozdulataiban otthonosan érzik magukat (sima és
fordított szemek, lánchurkolás, egy-ráhajtásos pálca). A két kéz egyre differenciáltabb mozgása.
Tudatos koncentráció és irányított figyelem a munka során.

Fejlesztési célok
● Megismerési és befogadó képesség: közvetlen tapasztalatszerzés, az anyagokkal való
érintkezés, az érzékelés érzékenységének fokozása;
● A kéz intelligenciájának működtetése, a manuális készség fejlesztése
● Érzelmi gazdagodás, empátia, intuíció fejlesztése, önálló ízlés, belső igényesség
kialakulása - Fantázia, kreativitás fejlesztése

Fejlesztési követelmények
Kötés: sima, fordított szemek, szaporítás, fogyasztás - Horgolás: lánchurkolás, rövid pálca ismerete,
szaporítás, fogyasztás - Sapka kötés vagy horgolás - Láncöltés ismerete - Nemezkép vagy -labda
díszítése láncöltéssel
Kapcsolódási pontok
- Új geometriai jelenségek megtapasztalása, a térgeometria tudattalan megismeréséhez vezeti a
gyerekeket a gömb, a henger, a kúp, a téglatest síkidomokból való kialakításával. - A fogyasztás
és szaporítás fejleszti számolási képességeiket.
Kulcsfogalmak / fogalmak
- szaporítás - fogyasztás - láncöltés

A fejlesztés várt eredményei
A gyerekek megtanulják a kötésben vagy a horgolásban a “szaporítást” és a “fogyasztást”. Ezt
alkalmazzák a sapkakészítésénél, amely fejleszti akaratukat és figyelmüket. Hímzett nemezlabda
vagy nemezkép elkészítése, amely fejleszti fantáziájukat, kitartásukat.

4. évfolyam
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Fejlesztési cél
Az egyik fő téma a negyedik osztályos kézimunka órán a keresztszemes hímzés. Ez a hímzés
különösen hasznos a gyermek fejlődésének ezen szakaszában. Ebben az életkorban a gyermekek az
önállóság és öntudatosság felé tesznek lépéseket. A világban áttekinthető rendet kívánnak,
akarattartásuk, feladattartásuk is kitartóvá válik. A keresztszemes hímzés aprólékos, átgondolni
való, precíz munkát igényel. A hímzéssel minden mozzanatában jól követhető, állandó
koncentrációt igénylő feladatot kapnak. Az önálló tervezés jelentősége megnő, az előkészületekben
már nem csupán a műveletek, anyagok, de az eszközök pontos feltérképezése is fontossá válik.
Ebben a korban fedezik fel azt, hogy a minta és a funkció hogyan kerülhet harmóniába az
elkészítendő használati tárgyon.

Előzetes tudás
- A hímzés alaptechnikáinak ismerete. - Jártasság hímzés és varrás eszközeinek használatában. Koncentráció, figyelem és egyre nagyobb önállóság a munkavégzés során. - Téri orientációban,
irányokban való eligazodás

Fejlesztési célok
● A feladatok önálló megoldásában a rutinok, készségek kialakításán és az egyre
önállóban végzett tevékenységeket keresztül a gyerekek eljutnak az önálló
megoldásokig.
● A tevékenységek közben a figyelem és az akarat fejlesztése. –
● A síkban, térben való tájékozódási képesség erősítése, differenciáló megfigyelés.
● A hímzés ritmikus ismétlődésével segít gyermekeknek a rend megtapasztalásában.
● A szín - forma kapcsolatában annak megtapasztalása, hogy a szín mennyire kiemeli
a formát.
● Az egyéni munkákban az önállóság, a közös alkotásban a szociális érzék fejlesztése.

Fejlesztési követelmények
- Keresztszemes hímzés - szövés kézi-váltós kereten - vizes technikával síkban és térben nemezelni
- zsinórfonások Kapcsolódási pontok - A keresztszemes hímzés során a szimmetria belső át- ill.
megélése. - A tükörszimmetria gyakorlata és különböző hímzéstípusokban váltakozó iránytartások a
korábbi formarajzból már ismert formák elmélyítését, és a későbbi tudatos geometriai tanulmányok
megalapozását segíti. - Ősi magyar kézműves tevékenységek (nemezelés, szövés) a magyar
mondakörhöz kapcsolódóan.
Kulcsfogalmak / fogalmak
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- keresztszem - nemezelés, gyapjú - szövőkeret, kézi-váltó, vetőszál, átalvetés, hajó, buba

A fejlesztés várt eredményei
A gyermek megtanulja a keresztszemes hímzés technikáját, a tűbe cérnát fűzni, a cérna végére
csomót kötni; elkezdeni és befejezni a hímzést. Elsajátítja az asztali kézi váltós szövőkeret
használatát, a szövés technikáját, és elkészít egy munkadarabot. A nemezelés technikájával önállóan
elkészít egy tarsolyt vagy közösen elkészítenek egy (ősi magyar motívumot ábrázoló) nemezképet.

5. évfolyam
Fejlesztési cél
Újra visszatér a kötés, ezúttal öt tűvel, körkötéssel készítik el a gyerekek a végtagjaikat beborító és
védő kesztyűket és zoknikat. Mivel egy-egy pár azonos darabnak kell elkészülnie, ismételt
munkamenetre, és a kitartó képesség növelésére van szükség.

Fejlesztési követelmények
Páros ruhadarab kötése öt kötőtűvel. Egyujjas kesztyű, majd zokni. Ezt a munkát is számos más
művészeti gyakorlat kíséri. A gyermekek eltérő munkatempója miatt igen nagy különbségek
adódhatnak az év folyamán. Akik elkészültek, azokkal el lehet kezdeni az állatok varrását, ami a
következő év tananyaga.

A fejlesztés várt eredményei
Egy pár kesztyű elkészítése.

6. évfolyam
Fejlesztési cél
Állatfigurák és babák varrása. Az élő állatok alapos megfigyelésével kezdődik a munka. A
gyermekek élethű rajzot készítenek - ez lesz a szabásminta alapja. A szabásminta szerint kivágják,
összeillesztik és megvarrják, majd kifordítják a formát, és töméssel belülről formázzák meg a
részleteket. Az egyes lépés a sík képtől a térbeli alakig fontos kulcsélmény akkor, amikor az
árnyékvetést tanulják éppen a rajzórákon. A továbblépés a babavarrásban az, hogy a fejet, mint egy
kemény golyót formálják meg először, és ez adja meg a kiindulópontot a test és a végtagok
arányának. A művészi érzéket fejlesztő művelet a bőr-, a szem-, a hajszínhez illő babaruha
megtervezése, és az, hogy az arca szép, élő, kifejező legyen.

Fejlesztési követelmények
Kitömött állatok varrása. Babavarrás. Önállóan megválasztott és megtervezett figurák valósághoz
hasonló megalkotása.

A fejlesztés várt eredményei
Lásd előző fejezet. Aki nem fejezte be a munkát, az nem kezdheti el a követező feladatot. Minden
munkát precízen végig kell csinálni.
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7. évfolyam
Fejlesztési cél
Ruházatunk készítése a cipővel folytatódik, amit már a 6. osztályban el lehet indítani. Ennek a láb
funkciójával összhangban, művészien megtervezettnek kell lennie. Egyéni mérték szerint, a lábfej
méretére a használatnak megfelelő formát kell találni. Tudatos figyelem és tisztelet ébred ezalatt a
serdülőben a tulajdon lába iránt.

Fejlesztési követelmények
Funkciónak megfelelő, használható lábbeli elkészítése a tanuló saját lábára. Aki elkészült, kézi
varrással blúzt, mellényt is varrhat.

A fejlesztés várt eredményei
Cipő varrása önálló tervek szerint - saját méretre.

8. évfolyam
Fejlesztési cél
A gyermekek megtanulják a lábbal hajtott varrógép használatát. Megismerik a gép mechanikai
működési elvét, történetét és szociális jelentőségét a történelem során. Először öltésfajtákat
gyakorolnak, párna, zsák, kötény elkészítésén át, utána lehet inget, blúzt, mellényt, dzsekit is
készíteni. Emellett még stoppolást, vasalást gyakorolnak, és a különböző anyagok tulajdonságait,
kezelését is megtanulják.

Fejlesztési követelmények
Varrás lábbal hajtott varrógéppel. Kézügyesség, kéz-láb összehangolt mozgása és a koncentráló
képesség is fejlődik. Saját ruhadarab elkészítése, stoppolás, vasalás, anyagismeret.

A fejlesztés várt eredményei
Gépi varrás technikájának elsajátítása, egy saját ruhadarab elkészítése, stoppolás, vasalás.

Kézművesség
Az 5. osztályban belép egy új tantárgy. Elsősorban használati tárgyak kéziszerszámokkal való
elkészítése a célja természetes anyagokból, művészi kivitelben és megformálásban. Ebben teret kap
a fafaragás, agyagplasztika, fémdomborítás szobrászati tevékenysége is, a tárgyak önálló tervezése
a funkció és az anyag tulajdonságainak ismeretében.
A Waldorf-iskolában minden manuális tevékenység alkotás is egyben, az elkészített tárgyaknak a
mindennapi életben használhatónak és szépnek is kell lennie.
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5. évfolyam- Faragás
Fejlesztési cél
Heti két órában a gyerekek megtanulnak kicsi, tenyérbeillő faragókéssel ágtálból állatfigurákat,
szélkereket, vajazókést, stb. készíteni, közben megismerkednek a fák tulajdonságaival,
faraghatóságával. Ügyesedik a kezük, és mozgékonnyá válik a képzeletük.

Fejlesztési követelmények
Sokat agyagoznak - plasztikai érzékük fejlesztésére különböző formációkat alkotnak, alakítanak át.
Állatokat mozdulatban, jellegzetes testtartásban mintáznak meg.

A fejlesztés várt eredményei
Megismerkednek a felhasznált fafajták tulajdonságaival, a faragáshoz használatos eszközökkel.

6. évfolyam- Faragás
Fejlesztési cél
Ekkor kezdődik el a munka a gyalupadnál. Fűrészelni, vésni, darabolni, csiszolni tanulnak meg a
megfelelő szerszámokkal. Egyszerű tárgyak: serpenyő, fakanál, babaház, lisztlapát, madárodú, stb.
készítését tanulják meg, és azt is, ahogy az ember egy kifejlett fát a funkciónak megfelelő formává
alakít a lehető legszebb kivitelben.

Fejlesztési követelmények
Az agyagozás, plasztika a külső - belső térformák (konkáv - konvex), és csoport szobrocskák
(család, embercsoport, állatcsoportok) megformálásával telik.

A fejlesztés várt eredményei
Jártasságot szereznek a különböző famegmunkálási technikák alkalmazásában. A készülő
munkadaraboknál fokozottan figyelnek a használhatóságra. Megismerik az egyenes és görbe
formák kimunkálási módjának különbségeit.

7. évfolyam- Faragás és Agyagozás
Fejlesztési cél
Relief - plasztikák, karakterizáló szobor - karikatúrák jellemzik az agyagozást, az állatábrázolást,
átalakulásuk folyamatában ragadva meg.

Fejlesztési követelmények
Üreges, odvas tárgyakat készítenek vésési technikával faragva - ez kitartást és pontosságot igénylő
feladat.
Kiegészítő munkák lehetnek még: fadobozok, dobok és húros hangszerek, mozgó játékok készítése,
modellezés.
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A mechanika alkalmazásával összeköti magát a gyereket az életkorukra jellemző változásokkal: a
csontozat, inak és izomzat belső törvényszerűségeivel.

A fejlesztés várt eredményei
Mechanikából szerzett ismereteiket használati tárgyak készítésében felhasználják. Mozgatható
játékállatokat készítenek, megtanulják a külső és belső formákat kidolgozni. Biztonságosan
használják a szerszámokat.

8. évfolyam- Faragás és Agyagozás
Fejlesztési cél
Egyéni képzelet és képességek szerint dolgoznak a gyerekek, és ebben a tanár feladata csupán
annyi, hogy segítse őket, hogy értelmeset és használhatót alkossanak.
Közös tanmunkák: háromlábú szék, vagy hasonlóan stabil lábakon álló munkadarab elkészítése.
A formázó faragásban gyertyatartó, diótörő, álarcok, állatok és hangszerek készítése tovább
folytatódik, de a témát minden gyermek maga választja ki.
Az agyagozás arcformák mintázásával, formakontrasztok
megfogalmazásával, állatcsordák kompozíciójával folytatódik.

(dúr

-

moll)

plasztikai

A fejlesztés várt eredményei
Megtanulják egy fatárgy elkészítésének lépéseit, és képesek azok önálló és pontos megtervezésére,
melyet a gyakorlati munkában meg is valósítanak. Nagy hangsúlyt kap a precizitás.

Zene
Bevezetés 1-4. évfolyam
A zeneoktatás célja messze túlmutat a zenélés tevékenységén, valamint a zene megismerésén és
megértésén. A személyiség formálásban kreatív, nyitott, egymásra figyelő, közösségi ember
nevelésében alapvető eszközünk lehet. Egyszerre fakad az ember legmélyebb belső világából (csak
azon keresztül válik hallhatóvá), egyben, mint külső szellemi erő felépíti, gazdagítja és
harmonizálja azt.
A zeneiség alapvető hármasságában (dallam, harmónia, ritmus) az ember lelki tevékenységeinek
hármassága is tükröződik (gondolkodás, érzés, akarat). A zene fejlődése a különböző korszakokon
át leképezi az emberi fejlődés tudatváltozásait és fellelhető az egyes ember fejlődési útjában is.
Körülbelül kilencéves koráig a gyermek, mint “érzékszerv” nyitott lényként él a világban. Még
kevéssé alakult ki a saját belső élete, eggyé válik az őt körülvevő világ folyamataival, kívülről
érkező impulzusok irányítják.
A zene is egyfajta atmoszférát teremt köréjük, amely hat rájuk, amelyben benne élnek s amely
“mint a szobrász keze”, segít megformálni azt a belső középpontot, amire a későbbiekben a zene
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műveléséhez és értő hallgatásához is szükségük lesz. Ebben az első időszakban a zene természetét
igazítjuk a gyermek természetéhez. A “kvinthangulat” a gyermek kitárulkozó lelki állapotához
alkalmazkodik. Ebben a “kvinthangulatban” (ahogy Rudolf Steiner ezt az életkori szakaszt
jellemezte) a dallam, a harmónia és a ritmus jelenségei, a tiszta dallamminőségben találkozva, egy
egységes szövetet alkotnak. Harmóniai akkordok még nincsenek jelen, az egyszólamúságban
maradunk, mint ahogy alaphang és egyenletes lüktetésbe, illetve ütemekbe kényszerített ritmus
sincsenek. Ahogy a pentaton dallamot sem köti meg az alaphang, úgy a szabadon áramló,
beszédszerű ritmus is inkább a ki- és belégzés nagyobb ívéhez igazodik. Ebben a korban a
rendelkezésünkre álló időt nem fordítjuk zeneelméleti ismeretekre. Kilencéves koruk után a
gyerekek egyfajta tudati és lelki változáson mennek át. A világ teljes egység-érzését elválasztottság
érzése váltja fel. Ugyanakkor csupán most kezdenek “kívülről rálátni” az eddig megélt dolgok
törvényszerűségeire. A zenei nevelésben áttevődik a hangsúly a belső zeneiség kialakítására.
Vezető szerepet kap a zenei minőségek közül a harmónia, azaz elkezdődik a többszólamúság
felépítése az éneklésben és a hangszeres játékban is. A szabadon áradó légzésszerű ritmusba
beleszól az egyenletes lüktetés (szívdobbanás) és mérhetővé válik, majd később a nehézkedés, a
súly is belehallatszik a zenébe és ez a ritmust ütemekre bontja. A közös hangszereket (pl. pentaton
furulya, gyermekhárfa, fa- és fém ütősök) gazdagítja - ha lehet minden gyermeknél - az egyéni
szólóhangszer, amelyet már a bontakozó individualitást is figyelembe véve segítünk a gyerekeknek
kiválasztani. Később ezek a sajátos egyéni utak újra találkozhatnak az osztályzenekarban.
Az 1-4. osztály a lehető legsokrétűbb zenei élményszerzés időszaka. A zene elméleti oldala csak
annyiban jelenik meg, amennyiben ez a közös, illetve az egyéni zenélésből természetesen fakad, így
a kilencéves váltáshoz kötődik a merev kottakép újraélesztésének a képessége, amely a
többszólamúság megjelenésével és az egyéni hangszer tanulásával is összefügg. A kottaírás és
-olvasás tanítása ekkor életkorilag helyes, lehetséges és fontos is. A Kodálymódszerre épülő
zenepedagógiai gyakorlat sikerrel használható, ennek velejárója a magyar nemzeti hagyomány
ápolása, hatalmas dalkincsének kiaknázása.

1. évfolyam
Fejlesztési cél
Az iskola első éveit az óvodához hasonlóan a “kvinthangulat” hatja át. Mégis változás, hogy az
iskolában már elvárásként jelenik meg a gyerekek felé a zenei tevékenységekbe való
belekapcsolódás; tehát éberebb jelenlétre van szükségük. A tanítás témáihoz dalok kapcsolódnak.
Az éneklés áthatja az egész nap ritmusát, lehet jeladás, hangulatteremtés vagy átvezetés két
mozzanat között. Az odaillő mesék, történetek megteremtik a hangulatot a zene hallgatásához és
átéléséhez, illetve segítik egy-egy hangszer bemutatását és az irántuk való áhítat felébresztését. Az
“kvinthangulat” egyik legfontosabb jellemzője a légzés minősége. Annak, hogy a gyerekek
váltakozva hol maguk zenélnek, hol hallgatókká válnak ébresztő, harmonizáló hatása van a
lelkükre. Éneklés és mozgás még együtt járnak ebben az életkorban. A gyerekek csak a külső
mozgás segítségével képesek egyfajta belső csendet, nyugalmat átélni, amire a zene befogadásához
és műveléséhez szükségük van. Ez a mozgás nem néptánc. A dallamvilágot még nem köti “földhöz”
a 137 metrikus mozgás. De lehetnek népi gyermekjátékok, természetutánzó mozgások. A zene
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mozgó kép szerepét töltheti be. Az első osztályokban legfontosabb hangszer az emberi hang. Az
éneklés mellett olyan egyszerű technikájú hangszereket ismertetünk meg a gyermekekkel, melyek
sokféleségükben is egy egész érzetét próbálják táplálni a tanulókban. Ezeket a hangszereket minden
gyerek használja, néha egy időben, néha kisebb csoportokban, egyenként is. Ebben a korban a
gyermek még nem képes a saját hangjára ráfigyelni. Az intonáció a felnőtt tiszta hangja meg a jól
behangolt hangszer hatására fokozatosan csiszolódik.

Tantárgyi fejlesztési célok
Szabadon áramló “kvinthangulatú” dallamok a D E G A H D’ E’ “hangtérben” (nem igazán
hangsorként használjuk), melyekkel hallás után ismerkednek meg a gyerekek - A ritmus még össze
van kötve a szöveggel, nem kötődik a mérőhöz, sem az ütemhez, hanem a beszéd szabad lélegző
ritmusát követi. - Zene és mozgás teljes egysége - Irány, hallás és térhallás fejlesztése különböző
mozgásos-zenei játékok segítségével (pl. csukott szemű játékok) - Mesét, történetet “illusztrálnak”
különböző hangszerekkel

Fejlesztési követelmények
- Az éneklés mellet minden gyerek tanul hallás után játszani a gyermekhárfán és az ugyanúgy
hangolt pentaton furulyán. - A hangszereken a tanár által előjátszott improvizált dallamokat, vagy
már ismert dalokat játszanak - Egyéb hangolt és nem hangolt hangszerekkel (pl. metallofon,
fácskák, kavicsok, csengők, csörgő, triangulum, stb.) minél sokszínűbb hangélményt nyújtunk a
gyermekeknek. - Körjátékok, táncok, geometrikus formák lejárása különböző hangszerekkel - Népi
gyermekjátékok, egyszerű pentaton népdalok megismerése

A fejlesztés várt eredményei
- Dalokat ismernek meg hallás után - Megtanulják helyesen használni a pentaton furulyát, a
gyermekhárfát, a pentaton xilofont, melyeken a tanár által előjátszott dallamokat és a már tanult
énekeket játsszák - Találkoznak még sok más, különböző hangulatú, “mozdulatú”, hangszínű
hangszerrel is - Differenciálódik a zenei hallásuk - Bár zeneelméleti ismeretekkel, kottaírással nem
foglalkozunk, jelentősen fejlődik a ritmikai, dallamvezetési képességük

2. évfolyam
Fejlesztési cél
Az első osztályban megkezdett folyamat folytatódik, intenzívebbé válik. A második osztályban van
az egyszólamúság kiteljesedése. Több figyelmet fordítunk a ritmikus munkára, de a ritmus még
mindig nem kapcsolódik a mérőhöz, továbbra is a dallam egy elemeként van jelen. A dalok
hangulatának kiteljesítésére és önálló zenei hangulatok felépítésére is használhatjuk a különböző
hangszereket, melyeknek köre ebben az évben kibővülhet. A hangszerjáték minőségére, a
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megszólaltatás mozdulatára, szépségére is fontos odafigyelni, és azt javítani is kell, bár a tanulás
során még mindig a személyes példa a legfontosabb. A hangszerjátékot továbbra is utánzással
sajátítják el a gyerekek.

Tantárgyi fejlesztési célok
- Új dalokat ismertetünk meg a gyerekekkel, többek közt a különböző napszakokhoz, évszakokhoz
kapcsolódóan, amelyek továbbra is a “kvinthangulatban” maradnak (D E G A H D’ E’ hangtér,
szabad ritmus, egyszólamúság) - Szabad játék, beszélgetés a hangszerekkel, improvizáció - A hallás
fejlődését szolgálja, ha a gyerekek váltakozva énekelnek, zenélnek és hallgatják egymást - A
dalokat és hangszerjátékot kísérő geometrikus mozgások, illetve a hallást és a térbeli tájékozódást
fejlesztő mozgásos-zenei játékok bonyolultabbá válnak

Fejlesztési követelmények
- Az utánzáson keresztül a ritmus és a dallam fokozatosan tudatosabbá válik (pl. a gyerekek csukott
szemmel mutatják a dallam ívét a kezükkel) - A hangok első élménye (világos-sötét) továbbfejlődik
és tér-élménnyé alakul (magas-mély) - Bonyolultabb népi gyermekjátékok Kapcsolódási pontok - A
hangszerjáték, éneklés a tanítás legkülönbözőbb fázisaihoz kapcsolódhat (pl. dramatizált
állatmesék, fabulák, vagy a szentek életéről tanult történetek csodáinak illusztrációja)
Kulcsfogalmak / fogalmak - Magas hang - mély hang - Különböző hangszínminőségek

A fejlesztés várt eredményei
A gyermekek dalkincse további “kvinthangulatú” dalokkal bővül (állatokról, szentekről,
napszakokról, évszakokról) - Kialakul a magas, illetve mély hangok érzése - A furulya-, xilofon-,
metallofon-, gyermekhárfajátékban nagyobb biztonságra tesznek szert - Tudatosabbá válik a ritmus
és a dallam különbözősége - Fejlődik az egymásra figyelés képessége (hol zenélők, hol hallgatók) Zenei hallásuk továbbfejlődik, a hangszerjáték hatására tisztul az intonáció

3.évfolyam
Fejlesztési cél
A gyermekek szellemi-lelki fejlődése lehetővé, sőt szükségessé teszi a zenei kihívások változását,
így pl. a kottaírás és -olvasás bevezetését. Egyre hallhatóbbá kell válnia az alaphangnak és beleszól
a dalokba az egyenletes mérő. Ekkor érkezik el az ideje az egyéni, személyiségre szabott hangszer
gondos kiválasztásának is. A legnagyobb feladatunk a belső zenei középpont kialakítása és
megerősítése. Ennek a zenei centrumnak a megszületése az egyes gyerekekben feltétele annak is,
hogy az első egyszerű lépéseket megtehessük az osztállyal a többszólamúság felépítésében. Fontos
megjegyezni, hogy ez az egész fent leírt zenei folyamat az osztály szellemi-lelki érettségétől,
igényétől függően eltolódhat. Gyógyító, tápláló, ha minél tovább belemerülhetnek a
“kvinthangulatba”, amely minden később kibomló zeneiség ősforrása, így ennek elhagyását jobb
késleltetni, mint siettetni.
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Fejlesztési követelmények
- Bevezetjük a többszólamúság legegyszerűbb formáit: kérdés-felelet (szóló-tutti), tartott hang,
osztinátó szólam, kánon, kvódlibet - Jó gyakorlási lehetőséget nyújtanak mind az éneklésben, mind
a furulyázásban, illetve lírázásban a magyar népdalok és más népek dalai is. - Tudatos módon
kiemelhetjük a dalok ritmusát és a többszólamúság bevezetésével egyidejűleg megjelenhet a
zenében a mérő, az egyenletes lüktetés is. - Elkezdjük a zenei írás-olvasás tanítását, az ötvonalas
kotta, a violinkulcs, a hangmagasság lejegyzését, szolmizációt Kodály-módszer szerint - A
hangjegyírást legkönnyebben a furulyázáshoz köthetjük

A fejlesztés várt eredményei
- Kitágul a gyermekek hangzásvilága, megismerkednek egyes modális hangsorokkal - Ebben az
évben fokozatosan képessé válnak az egyszerű többszólamúság átélésére, kipróbálására (kánon,
kvódlibet, osztinátó, orgonapont), mind az éneklésben, mind a hangszeres játékban Megismerkednek a C-szopránfurulyával és a hétfokú gyermeklírával - Képessé válnak a ritmus és a
mérő kihallására a dalokból - Tovább bővül a népdalkincsük - Megkezdik az ismerkedést a
szolmizációs hangokkal, az ötvonalas kottával

4. évfolyam
Fejlesztési cél
Ebben az életkorban a zenei tevékenységek között hangsúlyosabb lesz a ritmikus munka, mint
eddig, bár még a harmónia a legfontosabb. Főleg az egyenletes mérő sokrétű gyakorlása kerülhet
előtérbe. Az alaphang most már teljes súllyal jelen van. A “kvinthangulat” és a klasszikus zene
dúrmoll kettőssége között fontos átvezető minőség lehet ebben az életkorban a modális zene sokrétű
világa (régi zene, magyar és más népek zenéje), amelyben még bármely hang alaphanggá válhat. A
negyedik osztályban fontos, hogy minden gyerek tanuljon egyszerű dallamokat lapról olvasni. A
törtek tanulásához kapcsolódóan, mely a főoktatás egyik kulcsfontosságú korszaka, a hangok
időbeli értékével kiemelten foglalkozunk, megtapasztalás és tudatosítás szintjén. Megjelennek az
egyszerű ütemek. Hangsúlyt fektetünk az egyéni szereplésre, a reszponszoriális vagy concerto
formák ősképének megismerése kapcsán (szóló-tutti).

Fejlesztési követelmények
- Kánonok, kvódlibetek, egyszerű kétszólamú éneke hangszeren is - Lehetőséget adhatunk, hogy
játékos formájában vezényeljenek a gyerekek (hangerő, tempó, ritmus jelzése egyéni
kézmozdulatokkal, szóló- tutti beintése) - Megerősödik a ritmikus munka a gyerekekkel: különböző
ritmusok körbeadása lábbal, tapssal, irányváltások a körben, ritmuskánonok, két különböző ritmus
egyszerre, ritmuskíséret a dalokhoz - Sokféle módon gyakoroljuk a mérő, ritmus és dallam
kapcsolatát - Újféle ütőhangszereket vihetünk az osztályba (térdfákat, különböző nagyságú
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dobokat) - Folytatódik és hangsúlyosabb lesz a szolmizálás és a kottaírás-olvasás tanulása Dallamdiktálás, egyszerű dallamok lapról olvasása hangszerrel és énekelve is - Megismerkednek az
ütemekkel, egyszerűbb ritmikai elemekkel - Az élő zenéből kiindulva tudatosítjuk az egyszerű zenei
formákat

A fejlesztés várt eredményei
További modális dallamokat, népdalokat, vándordalokat, trubadúr énekeket, stb. tanulnak meg
énekelni és hangszeren játszani - Bonyolultabb kánonokat, kétszólamú darabokat képesek énekelni Jelentőset fejlődik a ritmusérzékük, hangfantáziájuk - A dalokat képesek más ritmussal kísérni Ismerik a szolmizációs hangok és hangnevek használatát - Egyszerű dallamokat képesek lapról
énekelni, illetve hangszeren játszani - Elkezdik a tanulmányaikat egyéni szólóhangszereiken Kialakul az osztályközösség “zenekarai”, együttesei

5. évfolyam
Fejlesztési cél
Éneklés és hangszerjáték:
Fokozatos áttérés a dúr és a moll hangrendszerekre.
Népballadák, nehezebb díszesebb népdalok.
Valódi két- esetleg háromszólamúság (a harmadik szólam lehet a tanár, vagy egy hangszer).
Ritmusdiktálás.
Első találkozások az ütemmel (4/4, 3/4), ütem és ritmus kapcsolatának érzékeltetése.
Nagyobb koncentrációt igénylő "szociális" hangszerekkel ismertethetjük meg a gyerekeket (pl.
vasrudak, hangolt gongok, stb.).
Egy-egy ügyesebb gyerek már behozhatja saját szóló hangszerét, melyen játszhat az osztálynak, és
bevonhatjuk a közös zenélésbe is (ezzel gyakran a hangszertanuláshoz is új lendületet adunk).

Fejlesztési követelmények
A hangértékek bevezetése (negyed, nyolcad, fél, és egész).
A dúr és a moll hangsorok megismerése.
Az alaphang felismerése, fokozatos ismerkedés a zenei szakkifejezésekkel, mint pl. ötvonalas kotta,
G kulcs, oktáv, allegro, felütés, da capo, stb.
Megismerkednek az ütemjelzésekkel is.

A fejlesztés várt eredményei
Megismerkednek a dúr-moll hangzással, illetve hangsorral. Biztonságot szereznek a kétszólamú
éneklésben. Megismerkednek a hangértékekkel, diktálás után képesek ritmusokat leírni.

6. évfolyam
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Fejlesztési cél
Éneklés és hangszerjáték:
Népi táncdalok, népballadák.
Európai népdalok (földrajz epochához).
Klasszikus három- és négyszólamú darabok (reneszánsz, barokk, klasszikus).
Középtagozatos kórus.
Improvizatív ének gyakorlatok (pl. megírt ritmushoz dallamot találni, kérdés-felelet játék, hanggal
vezetés egy ill. két csoportban, visszhangéneklés, stb.).
Saját hangszerekkel kamarazenélés, esetleg osztályzenekar.
Hangszeres zene: egyszerűbb barokk, és reneszánsz táncok, a tanár átiratai a meglévő hangszerekre
és képességekre.
Improvizációs gyakorlatok (hangbeszélgetések egyénileg vagy csoportban, vezénylések, csoportos
improvizációk megadott témára, ill. előre megbeszélt instrukciók szerint: pl. dinamika, sűrű-ritka,
tempó, stb.).
Az improvizációhoz kötődve elkezdődhet a zenei ítélet és izlés fejlesztése (pl. hogyan indult,
hogyan ért véget, figyeltek-e a zenélők egymásra).
Nagyobb méretű (afrikai) dobok bevezetése, melyek tenyérrel szólaltathatók meg (fontos a
folyamatos kézváltás tanítása).
A zene találkozása a mozgással a néptáncban.

Fejlesztési követelmények
A kottaolvasás és -írás gyakorlása, az előjegyzések helyes olvasása.
Hangnemek, megismerése és felismerése (modális, dúr és moll).
Párhuzamos hangnemekkel való munka.
Találkozás a kvint körrel.
Hangközök hallgatása, megismerése.
Dallamalkotás improvizációval és annak helyes lejegyzése.

A fejlesztés várt eredményei
Képesek többszólamú darabokat énekelni. Saját hangeszereikkel be tudnak kapcsolódni a közös
zenélésbe. A kottaírás-olvasásban megtanulják az előjegyzések helyes olvasását. Megismerkednek a
kvintkör fogalmával.

7. évfolyam
Fejlesztési cél
Éneklés és hangszerjáték:
Különböző kultúrák dalai (a világtörténelemhez kapcsolódva).
Reneszánsz világi és egyházi zene (reneszánsz epocha).
Első ismerkedés az opera műfajával, áriák közös éneklése (pl. Monteverdi: Orfeusz és Mozart:
Varázsfuvola c. operáiból).
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Egyszerű műdalok, duók kísérettel, szintén közösen énekelve (pl. Monteverdi, Carissimi, Purcell,
Mozart, Haydn, stb.).
Hangképzés.
Hangszeres csoportok, osztályzenekar, esetleg középtagozatos zenekar.
Hangszeres zene: még főleg barokk zeneirodalom, preklasszikusok és klasszikusok.
Új hangszerek (pl. gongok, vas- és bronzrudak, tam-tam, líra, zengőhárfa, vonós pszaltérium) és
klasszikus hangszerek közös improvizációja.
Az afrikai dobokkal tovább folyik a munka.
Ritmikus improvizációk, darabok beszédhangokra a gitár megismerése (az egész osztály),
kadenciák, akkordok.

Fejlesztési követelmények
Zenei életrajzok (főként reneszánsz és barokk zeneszerzők, pl.: Palestrina, Monteverdi, Bach).
A basszuskulcs bemutatása.
A hangközök tanulmányozásának folytatása.

A fejlesztés várt eredményei
Elmélyednek a reneszánsz kor hangszeres és énekes zenéjében. Találkoznak az opera műfajával.
Megismerkednek különböző fontos zenei életrajzokkal.

8. évfolyam
Fejlesztési cél
Éneklés és hangszerjáték:
Mozart: Varázsfuvola, folytatás.
Balladák, műdalok, spirituálék kísérettel.
Kettő-négyszólamú dalok a capella és kísérettel (saját hangszerek).
Többszólamú énekes és hangszeres improvizáció.
Dúr és moll kontrasztja.
Az évzáró drámaelőadás zenéjének megalkotása.
Hangszeres zene: romantikus átiratok.

Fejlesztési követelmények
Ritmus- és dallamdiktálás.
Improvizált zárlatok.
Folytatódhat a hangnemekkel való ismerkedés (gitár).
Életrajzok folytatása (klasszikusok és romantikusok, pl. Mozart, Beethoven, Schubert, Liszt, Erkel).
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A fejlesztés várt eredményei
Újabb operaáriákat, műdalokat, balladákat és spirituálékat tanulnak meg. Négyszólamú dalokat
énekelnek. További életrajzokkal ismerkednek meg.

Használt taneszközök
A használandó könyveket és tanulmányi segédleteket a tanítók választják ki a szülőkkel történt
előzetes megbeszélés alapján.
1 - 4. osztály:
Sima, nagy alakú füzetek, méhviasz kréta (tégla és ceruza formájú), méhviasz gyurma, akvarell
festék, akvarell papír, vastag ecset, filc, gyapjú, kötőtű, fonalak (gyapjú, pamut), színes
selyempapír, transzparens papír, furulya, ütőhangszerek.
Az előzőleg felsoroltakon kívül használt taneszközök:
2. osztály: horgolótű.
3. osztály: tű, cérna, olló, vastag ceruza, lúdtoll, tollszár, tollszem, tinta, nádtoll, itatós papír,
töltőtoll.
4. osztály: vastag kongré, hímzőfonal, nagylyukú hímzőtű, agyag, gyöngy.
5. - 8. osztály: térkép, atlasz, C-szoprán furulya, ütőhangszerek, tű, cérna olló, filcanyag,
gyapjúfonal, vastag ecset, akvarell festék és papír, textíliák, gyöngy.
Az előzőleg felsoroltakon kívül használt eszközök:
5. osztály: 5 db fakötőtű zoknikötéshez, szövőkeret, vonalas füzet.
6. osztály: körző, vonalzók, szögmérő, eszközök fizikai kísérletekhez, vonalas és négyzethálós
füzetek.
7. osztály: vékony ecset, tustinta, rajzszén, kémiai kísérleti eszközök, újabb fizikai kísérleti
eszközök.
8. osztály: lábbal hajtós varrógép.
Speciális eszközök a kézművesség tantárgyhoz:
5 - 8. osztály: agyag plasztikához, fazekas korong, mázak, fafaragó kéziszer-számok, faanyagok,
fűrész.
7 - 8. osztály: bőr, bőrmegmunkáló kéziszerszámok (lyukasztók).
8. osztály: fémmunkák eszközei (lemezolló, fogók, reszelők, satu).
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Speciális eszközök a kertművelés tantárgyhoz:
6 - 8. osztály: kézi kerti szerszámok (ásó, kapa, gereblye, metszőolló, ásóvilla, talicska,
öntözőkanna, lapát, ültetőfa, vetőmagok, hagymák).
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Javasolt óraszámok 1-8. évfolyamon a Világfa Waldorf
Iskolában
Kötelező tárgyak _ 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Magyar nyelv
és irodalom

240

240

160

180

90

60

70

70

Matek

120

120

110

120

80

100

90

90

80

70

60

60

Történelem
Honismeret
és földrajz

60

30

40

60

50

40

Természetrajz
és biológia

30

30

40

30

30

30

40

30

40

30

40

Fizika
Kémia
Idegen nyelv I.

72

72

72

72

72

72

72

72

Idegen nyelv II.

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

36

36

36

72

36

36

36

36

108

Kertművelés
Magyar
gyakorló órák

36

Matematika
gyakorló órák
Mindennapos testmozgás
Mozgás
és testnevelés

72

72

72

72

72

72

108

36

72

72

72

72

Euritmia

36

36

36

Erdőjárás

36

36

36

Szabad játék
(Kötelezően választható tárgy)
165

36

Ritmikus rész/
mozgás

45

45

45

45

45

45

45

Kötelező tárgyak 693
összesen

693

693

729

735

837

873

919

Művészeti nevelés 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Képzőművészet/
Festés

36

36

36

36

36

36

36

főoktatásban
integráltan (1-3.)

30

Formarajz

45

Rajz/grafika
Kézimunka

36
72

72

72

72

Kézművesség/
famunka
Zene

36

36

36

Dráma

72

72

72

54

72

72

54

54

54

54

54

54

54

54

főoktatásban integráltan

Agyagozás/méhviaszgyurmázás főoktatásban integráltan
Művészeti tárgyak 144
összesen

144

180

210

216

234

216

216

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Idegen nyelv I.

36

36

Idegen nyelv II.

36

36

Gazdasági ismeretek

20

20

Szabadon választható
tárgyak
1.

Tanulásmódszertan

10

10

10

Összesen

30

66

66

166

20

Éves
óraszámok
összesen

837

Heti óraszám

23,25 23,25 24,25 26,08 26,41 30,58 31,08 33,36

837

873

939

951

1101 1119 1201

MINDEN EGYÉB TEKINTETBEN A 2004-BEN ELFOGADOTT ÉS A 2013 MÁJUS 02-ÁN
MEGÚJÍTOTT WALDORF-KERETTANTERV A MÉRVADÓ !
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