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1.HÁZTARTÁSTAN – ÉLETVITEL KÉSZSÉGFEJLESZTŐ TANTERV 

 

 

Célok 

Járuljon hozzá olyan ismeretek, készségek elsajátításához és szokások kialakításához, 

amelyekkel a tanulók - képességeikhez mérten kisebb irányítás mellett - képessé válnak 

a mindennapi életben előforduló egyszerű önellátó, konyhai, takarítási és a 

házimunkához tartozó feladatok elvégzésére. 

Az elméleti ismereteket minél teljesebben, pontosabban és körültekintően legyenek 

képesek alkalmazni a gyakorlatban. 

Ismerjék a munka- baleset- és környezetvédelmi szabályokat, azok betartásával kitartóan 

végezzék a tevékenységeket. 

Ismerjék  a  háztartásban  használt  eszközök,  gépek  alkalmazási  területeit  és azokat 

tudják biztonságosan működtetni, rendeltetésszerűen használni. 

A tanulók legyenek képesek a takarítási, tisztítási, mosási munkafolyamatokhoz a megfelelő 

vegyszereket kiválasztani és azokat körültekintően használni. 

Alakuljon ki az igény az ápolt megjelenésre, a tiszta, rendezett és harmonikus környezetre, 

erősítse a környezettudatos szemléletet és magatartásformát. 

Alakuljon és erősödjön meg az együttműködő, szabálykövető magatartás, a munkavégzés 

során felmerülő problémákat, nehézségeket ismerjék fel, megoldásukhoz hatékonyan 

kérjenek segítséget. 

Váljanak képessé az elsajátított ismeretek, tevékenységek iskolán kívüli 

alkalmazására. 

9.   A szociális képességek fejlesztésével és a munkatevékenységek gyakorlásával növelje 

a fiatalok esélyegyenlőségét a társadalmi élet minden területén. 

 

 

Feladatok 

1. A konyhai tevékenységek során alapanyagok és felhasználásuk megismerése, a konyhai 

eszközök, gépek rendeltetésszerű használatának elsajátítása, egyszerű ételek elkészítése, 

higiéniai szokások kialakítása. 

2. Vásárlással kapcsolatos teendők gyakorlása (tervezés, pénzhasználat, áru kiválasztása, 

a vásárlás során felmerülő problémák kezelése), kulturált viselkedési szokások 

elsajátítása. 

3. Takarítóeszközök hatékony használata, tisztítószerek fajtáinak megismerése, 

körültekintő, balesetvédelmi előírásoknak megfelelő használata, szelektív 

hulladékgyűjtés alapjainak elsajátítása. 



3 

 

4. Ruhagondozási műveletek – mosás, vasalás, varrás – gyakorlása és elsajátítása, a 

textíliáknál tanult előzetes ismeretek alkalmazása, piktogramok helyes értelmezésének 

megtanulása. 

5. A varráshoz használatos eszközök, alapanyagok, öltésfajták megismerése, ruhajavítás 

és egyszerűbb munkadarabok készítése segítséggel. 

6. Vágott és cserepes növények gondozásának elsajátítása. 

7. Lakáskultúrával kapcsolatos ismeretek bővítése, rendezett környezet iránti igény 

kialakítása. 

8. Balesetvédelem a munkafolyamatok végzése során. 

9.  Képességekhez igazodó, rendszeres gyakorlás biztosítása a mindennapi 

munkatevékenységekben. 

 

A készségfejlesztő tanterv szerepe a fejlesztési területekben 

 

 

Erkölcsi  nevelés:  A  gyakorlati  tevékenységek  sikerélményt  biztosítanak  a  fiataloknak.  A 

„kézzel fogható” eredmények ösztönzőleg hatnak a kitartó munkavégzésre, mely során fejlődik 

a segítőkészség, önfegyelem, rendszeretet, pontosságra való törekvés. A tanulókban kialakul 

saját és társaik munkájának értékelése és megbecsülése. 

 

Az önismeret és társas kultúra fejlesztése: A háztartási munkák végzése során a tanulók még 

jobban megismerik képességeiket, ezáltal hatékonyabban tudnak bekapcsolódni a közösség 

életébe és motiváltabbá válnak a feladatok vállalására. 

 

A családi életre nevelés: A mindennapi élethelyzetek megteremtése lehetővé teszi az együttélési 

szabályok megismerését és a szokások elsajátítását, a munkamegosztás és együttműködés 

gyakorlását, az egymás segítése iránti igény kialakítását. 

 

A testi és lelki egészségre nevelés: A készségfejlesztő kerettanterv hozzájárul az 

egészségtudatos magatartás kialakításához azáltal, hogy a tanulók megismerik az egészséges 

életmód jellemzőit, a helyes táplálkozást, higiéniai szokásokat, környezetük tisztán tartásának 

lépéseit és fontosságát. 

 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség: A közös munkatevékenységek erősítik a  tanulókban 

az egymásra való odafigyelést, ösztönzik őket a közös problémamegoldásra és egymás 

segítésére. 
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Fenntarthatóság, környezettudatosság: A képzés során a tanulók közvetlenül kapcsolódnak be 

környezetük alakításába, értékeinek megőrzésébe, tapasztalatokat szereznek a környezetet 

megóvó szokásokról, lehetővé válik a környezetkímélő szemlélet és életvitel kialakítása, 

elsajátítása. (pl.: mértékletes vegyszerhasználat, szelektív hulladékgyűjtés, tudatos vásárlás, 

takarékos víz- és áramhasználat). 

 

Gazdasági és pénzügyi nevelés: A tantárgy hozzájárul a pénzeszközök használatában való 

jártasság kialakításához, a bevétel és kiadások összefüggéseinek felismeréséhez, a pénz 

szükségszerű beosztásának megtanulásához. 

 

A tantárgy szerepe a kulcskompetenciák fejlesztésében 

 

 

Anyanyelvi kommunikáció: A készségfejlesztő kerettanterv segíti a társadalmi érintkezéshez 

szükséges kommunikációs formák elsajátítását, a gyakorlati tevékenységek során az ok- okozati 

összefüggések felismerését, fejlődik a beszédértés és beszédprodukció, bővül a szókincs. 

 

Matematikai kompetencia: A tanuló a matematikai ismereteit, logikai gondolkodását a 

gyakorlatba ágyazva alkalmazza. Készségszintűvé válik a mértékegységek használata, 

bővülnek az ismeretek a pénzkezelés szabályairól, fejlődik a téri- és időbeli tájékozódás, a 

problémamegoldó képesség. 

 

Természettudományos és technikai kompetencia: A sokrétű konyhai eszközhasználat segíti a 

tárgyak tulajdonságainak, működésének megismerését, folyamatok megértését, használatukban 

való jártasság kialakulását. 

 

Szociális és állampolgári kompetencia: Az önismeret mélyítése, a megfelelő viselkedési 

szokások kialakítása segíti a társadalmi beilleszkedést. A tanuló képessé válik a családban 

betöltött szerepek és feladatok felismerésére, a munkamegosztásban való részvételre, 

igényeinek kifejezésére és megvalósítására, kötelességeinek elvégzésére. 

 

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia: A tanulók egyre magabiztosabbá válnak 

a mindennapi tevékenységekben, a gyakorlati feladatok során mélyebb önismeretre tesznek 
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szert, ezáltal képessé válnak a munkamegosztásba történő hatékony bekapcsolódásra és munkavégzésre. 

 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség: A házi- és ház körüli munkák végzése során a 

tanulók felismerik a tisztaság és a rend fontosságát, ízlésviláguk fejlődik, a mindennapokba beépül a 

harmonikus környezet kialakítása iránti igény. 

 

A háztartástan-életvitel készségfejlesztő kerettanterv oktatásának tárgyi feltételei 
 

 

A  létszámnak  megfelelően  kényelmes  székekkel,  munkaasztalokkal  berendezett, háztartási 

gépekkel és eszközökkel felszerelt világos, jól szellőztethető tankonyha szükséges. 

 

 

Eszközigény 

konyhaszekrény felszerelve főző- és tálalóedényekkel, evő- és tálalóeszközökkel 

konyhai mérleg, mérőedények 

tűzhely sütővel, mikrohullámú sütő, szagelszívó 

hűtőszekrény fagyasztóval 

konyhai kisgépek – vízforraló, kenyérpirító, szendvicssütő, robotgép, turmixgép 

kéttálcás mosogató, mosogatógép 

takarítóeszközök, porszívó 

mosdótál, automata mosógép, ruháskosár, ruhaszárító 

9.   vasalódeszka, vasaló 

10. varróeszközök 

11. kerti szerszámok 

 

 

Szemléltető eszközök 

1. tankönyvek, szakácskönyvek, gasztronómiai folyóiratok, kiadványok, filmek 

2. a tevékenységekkel kapcsolatos fotók, folyamatábrák, képek a munkafázisokról és minta 

munkadarabok 

3. IKT- eszközök (számítógép, televízió, táblagép, dvd- lejátszó, kamera,) 
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Évfolyamok 11-12. 

Heti órakeret 9 

2 éves órakeret 648 

Ebből kötött 518 

Szabadon tervezhető órakeret 130 

Összesen 648 

 

A készségfejlesztő kerettanterv témái feldolgozásának időkerete 
 

 

Témakör / Évfolyam 11-12. 11. 12. 

1. Konyhatechnika 300 150 150 

2. Takarítás 112 56 56 

3. Mosás 62 31 31 

4. Vasalás 32 16 16 

5. Varrás 80 40 40 

6. Virágápolás 32 16 16 

7. Lakáskultúra 30 15 15 

 
 

Tematikai egység 1. Konyhatechnika Órakeret: 300 

Előzetes tudás Balesetvédelmi alapismeretek; konyhai eszközök ismerete; higiéniai 

alapismeretek. 

Tantárgyi fejlesztési 

célok 

Tevékenységnek megfelelő eszközöket, gépeket tudjon kiválasztani, 

ételkészítési munkafázisokat önállóan végezni, minél kevesebb 

segítséggel bevásárolni. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Fejlesztési feladat 

1.   Konyhai gépek funkciójának, működésének megismerése, 

 

Kommunikáció: 
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adekvát használatuk elsajátítása. 

2. A munkatevékenységeknek megfelelő alapanyagok, eszközök, 

elektromos berendezések kiválasztása. 

3. Jártasság kialakítása a konyhai eszközök használatában és a 

vásárlási gyakorlatban. 

4. Kitartó, precíz, önálló munkavégzés. 

 

 

Ismeretek 

1. Konyhai eszközök, gépek működése, funkciója, 

felhasználási területek. 

2. Étkezési szokások, egészségtudatos táplálkozás, 

egészséges ételek. 

3. Vásárlási szokások, illemtudó viselkedés és segítségkérés. 

4. Élelmiszerek, alapanyagok, ételtárolás. 

5. Ételtartósító eljárások. 

6. Mértékegységek és mérőeszközök. 

7. Ételkészítési munkafázisok: alapanyagok beszerzése, 

előkészítése, főzés/sütés, mosogatás, rendrakás. 

8. Terítés: hétköznapi, ünnepi, vendégvárás. 

9.   Balesetveszélyes helyzetek és azok elkerülésének módjai. 

 

 

Tevékenység 

1. Konyhai eszközök csoportosítása, kiválasztása megadott 

szempontok szerint. 

2. Élelmiszerek, alapanyagok megnevezése, csoportosítása. 

3. Étrend, menüsorok összeállítása. 

4. Vásárlási gyakorlat szituációs játékban és üzletekben. 

5. Mérőeszközök használata 

6. Egyszerű étel elkészítése, elfogyasztása, egyes 

munkafázisok önálló végzése. 

7. Hulladékok szétválogatása, szelektív hulladékgyűjtés. 

8. Rendrakás, felmosás, mosogatás. 

9.   Hétköznapi és alkalmi terítés gyakorlása. 

anyanyelv, olvasás- 

írás; beszédfejlesztés. 

 

 

Számolás-mérés: 

Térbeli és időbeli 

tájékozódás; 

műveletek; 

mértékegységek, 

mérések, pénz. 

Etika: egyén, 

közösség, társadalom; 

önismeret. 

 

 

 

Osztályfőnöki óra: 

felkészülés a felnőtt 

életre. 

 

 

 

Környezet és 

egészségvédelem: az 

emberi test. 
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10. Az étel tárolásának módjai, beszélgetés.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

evőeszköz, étkészlet, vendégvárás 

étrend, menüsor, romlandó, szavatossági idő, elektromos gépek (pl.: 

szendvicssütő, konyhai robotgép, turmixgép, vízforraló), konyhai 

eszközök (pl.: digitális mérleg, tésztaszűrő, konzervnyitó) 

Az eddig használt fogalmak bővítése, helyes használatuk. 

 
 

Tematikai egység 2. Takarítás Órakeret: 112 

Előzetes tudás Takarító eszközök és néhány takarítási munkafázis ismerete. 

Tantárgyi fejlesztési 

célok 

1. Takarítási munkafázisokat minél önállóbban végezni. A 

tisztítószereket a célnak megfelelően kiválasztani és 

mértékkel használni. 

2. Megtanulni a háztartási hulladék szelektív gyűjtésének 

módját. A munkákat kitartóan és körültekintően végezni. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Fejlesztési feladat 

1. Igény kialakítása a környezet tisztaságára és a rendre. 

2. Tájékozottság a napi, heti és nagytakarításban. 

3. Tudja a tisztítószerek, vegyszerek helyes használatát és 

adagolásukat. 

4. Megismerni a háztartási gépek tisztán tartását és 

balesetvédelmi szabályait. 

5. Tudja elkülöníteni a különböző hulladékokat. 

6. Önállóan, de felügyelet mellett hatékony részvétel a 

lakókörnyezet és lakásgondozási műveletekben. 

7. Tudja a porszívót és a szőnyegtisztító- gépet 

balesetmentesen használni. 

8. A használati utasítások megértése és követése. 

 

Kommunikáció: 

anyanyelv, olvasás- 

írás; beszédfejlesztés. 

 

Számolás-mérés: 

Térbeli és időbeli 

tájékozódás. 

 

Osztályfőnöki óra: 

felkészülés a felnőtt 

életre. 
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Ismeretek 

1. A takarítás rendszere, a mindennapi, heti egyszerű 

takarítási teendők. 

2. Nagytakarítás - részmozzanatok begyakoroltatása, 

megfelelő sorrend betartása. 

3. Konyhai gépek és eszközök takarítása. 

4. Szelektív hulladékgyűjtés. 

5. A lakás és lakókörnyezet gondozása. 

6. Őszi takarítás, ablak, ajtó lemosás, bútortisztítás. 

7. Udvar, kert rendberakása. 

8. Tavaszi nagytakarítás. 

9.   Szőnyegtisztító-, takarítógép használata. 

10. Gépek kölcsönzésének gazdaságossága és szabályai. 

11. Balesetvédelemi szabályok és előírások. 

12. Piktogramok. 

 

 

Tevékenység 

1. A napi takarítási teendők elvégzése a tankonyhában, 

osztályteremben, illetve az otthoni lakás tisztán tartása. 

2. A nagytakarítás folyamatának önálló elvégzése, annak 

irányítással történő összekapcsolása a nagytakarításban. 

3. Mosogatógép helyes használata. 

4. Hulladékok elkülönítése. 

5. A takarítási munkák megszervezése. 

6. A használt vegyszerek tárolásának és alkalmazásának 

szakszerű módjának gyakorlása. (használati utasítás 

elolvasása, értelmezése, piktogramok ismerete). 

7. Piktogramok értelmezése. 

 

Környezet és 

egészségvédelem: az 

emberi test. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

takarító eszközök és takarító- és tisztítószerek 

kölcsönzés, szelektálás, szőnyegtisztító gép 

maró hatású, elzárva tartandó 
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Tematikai egység 3. Mosás Órakeret: 62 

Előzetes tudás 1. Textíliák, ruhaneműk fajtáinak ismerete. 

2. A tisztaság fontossága 

Tantárgyi fejlesztési 

célok 

Tudjon kézzel kimosni egy-egy ruhadarabot, egyre nagyobb 

önállósággal kezelni a mosógépet, kiválasztani a mosáshoz és 

öblítéshez szükséges tisztítószereket. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Fejlesztési feladat 

1. Reális, megvalósítható igényességet kialakítani az 

öltözködéssel kapcsolatban. 

2. Tudni, hogy az ápolt, jó megjelenésért mit kell tenni. 

3. Váljék szokássá a személyes ruházat tisztántartása. 

4. Tudja felsorolni a mosás eszközeit. 

5. Tudja csoportosítani a mosnivalót és a szükséges 

mosószert. 

6. Ismerje a mosószerek adagolását, öblítés fázisait. 

7. Megismerni a kezelési utasítások jeleit. 

8. Megismerni a helyes ruhatárolási módokat. 

 

 

Ismeretek 

1. A mosás munkafázisai, eszközei. 

2. Mosószerek alkalmazásának szempontjai, adagolás. 

3. Kézi mosás, gépi mosás, vegytisztítás. 

4. Teregetés, szárítás. 

5. Mosóprogramok, szárítóprogramok beállítása. 

6. Balesetvédelem gépi és kézi mosás esetén. 

7. Különleges mosási problémák, gallérok, kötöttáruk. 

8. Saját ruhanemű tisztántartása, megfelelő tárolása (fogason, 

hajtogatva). 

 

Kommunikáció: 

anyanyelv, olvasás- 

írás; beszédfejlesztés. 

 

Számolás-mérés: 

Térbeli és időbeli 

tájékozódás. 

 

Osztályfőnöki óra: 

felkészülés a felnőtt 

életre. 

 

 

 

Környezet és 

egészségvédelem: az 

emberi test. 
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Tevékenység 

1. Mosógépek fajtáival ismerkedés - látogatás, műszaki 

cikkek szaküzletében. 

2. A mosószerválaszték áttekintése (a választás szempontjai: 

ára, milyen célra kívánom használni? –folttisztító hatás, 

színes textil, alapanyag), használati utasítás és adagolás. 

3. Az ismeretek alapján a kézi és gépi mosás, teregetés önálló 

végzése felügyelet mellett. 

4. Látogatás ruhatisztító szalonba. 

5. Tisztasági szabályok gyakorlása. 

6. Ruhadarabok hajtogatása. 

7. Ruhadarabok elhelyezése fogason (szoknya-, nadrág-, 

csiptetős fogas), évszaknak megfelelő ruhanemű 

előkészítése, a nem használtak tárolása. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

energiatakarékos mosógép, szárítógép, 

víz hőfoka, áztatás, előmosás, mosás, öblítés, fehérítés, keményítés, 

vegytisztítás, szolgáltatás, vállfa, csiptető, fogas, védőhuzat, molyirtó, 

szekrényillatosító 

 
 

Tematikai egység 4. Vasalás Órakeret: 32 

Előzetes tudás Textíliák, ruhaneműk fajtáinak ismerete. 

Tantárgyi fejlesztési 

célok 

Egyszerű ruhaneműket felügyelet mellett önállóan, nagyobb 

darabokat segítséggel kivasalni a balesetek elkerülésével. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Fejlesztési feladat 

1. Megismerni és elsajátítani a vasalás fázisait és a műveletek 

sorrendjét. 

2. Legyen képes a ruhadarabokat simára vasalni. 

3. Vasaljon önállóan (felügyelet mellett), hajtogasson ruhát. 

 

Kommunikáció: 

anyanyelv, olvasás- 

írás; beszédfejlesztés. 
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Ismeretek 

1. A vasalás eszközei, vasalási technikák. 

2. A vasaló beállításai (hőfok, gőzölés). 

3. Vegytisztítás. 

4. Ruhatárolás. 

5. Balesetvédelem. 

 

 

Tevékenység 

1. Vasalás, gőzölős vasaló használata, konyharuha, terítő, 

ruhaneműk (póló, ing) vasalása felügyelet mellett egyre 

önállóbban. 

2. A kivasalt darabok összehajtogatása, elhelyezése a 

megfelelő tároló helyre. 

3. Vegytisztító látogatása, a vasalógép megismerése. 

4. Balesetvédelmi oktatás. 

Számolás-mérés: 

Térbeli és időbeli 

tájékozódás. 

 

Osztályfőnöki óra: 

felkészülés a felnőtt 

életre. 

 

 

 

Környezet és 

egészségvédelem: az 

emberi test. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

vasalódeszka, gőzölős vasaló, vegytisztítás 

kifordítás, hajtogatás, vasalógép. Piktogramok jelentése, megéget, 

esetleges égési seb ellátása 

 
 

Tematikai egység 5. Varrás Órakeret: 80 

Előzetes tudás 1. Gondozott ruházat, jó megjelenés ismérvei. 

2. Varrás alapkellékeinek ismerete. 

Tantárgyi fejlesztési 

célok 

1. Önállóan kisebb ruhajavításokat elvégezni. 

2. Segítséggel használati- és ajándéktárgyakat készíteni. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Fejlesztési feladat 

1.   Tudjon önállóan ruhát javítani (tű, cérna alkalmazása, 

 

Kommunikáció: 
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gomb felvarrása, akasztó felvarrása, szegés) 

2. Tudja alkalmazni a munkadarabon a tanult hímzési 

technikákat. 

3. Mutasson érdeklődést, aktivitást, legyen kitartó 

munkavégzés során. 

 

Ismeretek 

1. Varrás eszközei 

2. Ruhajavítási műveletek, gomb felvarrása, szakadás 

bevarrása 

3. Kézi- és gépi varrás alapjai 

4. Öltésfajták és alkalmazási területeik 

5. Hímzés (pl.: keresztszemes, gobelin) 

6. Varrással, hímzéssel készült ajándéktárgyak 

7. Népviseletek 

8. Nem kötelezően: a horgolás, kötés anyagának, 

eszközeinek megismerése 

 

Tevékenység 

1. Tű, cérna használata. 

2. Leszakadt gomb felvarrása, rojtos szél beszegése, akasztó 

felvarrása. 

3. Látogatás egy varrodába. 

4. Fércöltés, gépöltés. 

5. Boszorkányöltés, pelenkaöltés alkalmazása. 

6. Az eddig tanult öltésfajták gyakorlása és alkalmazása. 

7. Hímzési előkészületek, megtervezése, öltésfajta 

kiválasztása. 

8. Egyszerűbb darabok készítése segítséggel. 

anyanyelv, olvasás- 

írás; beszédfejlesztés. 

 

 

Számolás-mérés: 

Térbeli és időbeli 

tájékozódás. 

 

Osztályfőnöki óra: 

felkészülés a felnőtt 

életre. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A varrással kapcsolatos fogalmak bővítése, ismétlése. 

Öltésfajták: kézi öltés/fűzőöltés, láncöltés, tisztázó/cikcakköltés, 

keresztöltés, szegő/pelenkaöltés, boszorkányöltés 
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Tematikai egység 6. Virágápolás Órakeret: 32 

Előzetes tudás Növények tulajdonságainak, szükségleteinek ismerete, virágápolási 

alapkellékek. 

Tantárgyi fejlesztési 

célok 

Cserepes virágot gondozni, átültetni, szobanövényeket esztétikusan 

elrendezni a lakás helyiségeiben. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Fejlesztési feladat 

1. Igény kialakítása a szobanövények tartására, megismerni 

szakszerű gondozásukat. 

2. Igénye legyen az esztétikus, szép virágkompozíció 

elkészítésére. 

 

Ismeretek 

1. Irányítással cserepes virágok ültetése, gondozása. 

2. Vágott virágok gondozása. 

3. Virágfajták ismerete. 

4. Virágvásárlás, illemtudó viselkedés szabályai. 

5. Virágkompozíciók. 

 

 

Tevékenység 

1. Virágültetés, palántázás, gondozás. 

2. Vágott virág vázába tétele, gondozása. 

3. Szobanövények, vágott virágokat, mezei virágok 

megkülönböztetése. 

4. Virágbolt látogatása. 

5. Virágkompozíció készítése száraz és élő növényekből - 

virágcsokor, koszorú, fali dekoráció, ajtódísz. 

Kommunikáció: 

anyanyelv, olvasás- 

írás; beszédfejlesztés. 

 

Számolás-mérés: 

Térbeli és időbeli 

tájékozódás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

agyag granulátum, ültetőfa, tápoldat, virágtetű irtó szer, 

kompozíció, szárazvirág, asztaldísz, adventi koszorú, ragasztópisztoly 
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Tematikai egység 7. Lakáskultúra Órakeret: 30 

Előzetes tudás Lakás helyiségeinek, funkciójuknak ismerete. 

Tantárgyi fejlesztési 

célok 

1. Igény kialakítása az esztétikus, harmonikus 

lakókörnyezetre. 

2. Saját elképzeléseket kifejezésre juttatni, megvalósítani a 

lakberendezés során. 

 
 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Fejlesztési feladat 

1. A lakás, iskola különböző helyiségeinek magabiztos 

felismerése és a berendezési tárgyak, kiegészítők 

csoportosítása helyük, funkciójuk szerint. 

2. Megismerni a lakás praktikus díszítését, kiegészítőket; az 

elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazása. 

 

 

Ismeretek 

1. A lakás helyiségei és berendezési tárgyai. 

2. A lakás beosztása, alaprajza. 

3. Lakberendezési kiegészítők. 

4. Színek, bútorok, kiegészítők elhelyezésének szerepe a 

lakásban. 

5. Makett, modell, babaház 

 

 

Tevékenység 

1. A különböző helyiségek felsorolása és berendezési 

tárgyak, bútorok megkülönböztetése, válogatása. 

2. A lakás lerajzolása és beosztása. 

3. Kiegészítők megismerése. 

4. Irányítással készítsen babaházat és rendezze be a már 

megismert berendezési tárgyakkal. 

 

 

 

 

Kommunikáció: 

nonverbális 

kommunikáció:környe 

zetünk kialakítása 

anyanyelv, olvasás- 

írás; beszédfejlesztés. 

 

Számolás-mérés: 

Térbeli és időbeli 

tájékozódás. 

 

Osztályfőnöki óra: 

felkészülés a felnőtt 

életre. 
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5. Tanulmányi séta (lakberendezési áruház, lakások), 

lakberendezési újságok tanulmányozása. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

zsúfolt, kényelmes, időtálló, harmonikus 

méretarányos 

 

 

2.KERT- ÉS PARKÁPOLÓ KÉSZSÉGFEJLESZTŐ TANTERV 

 

 

Célok 

1. A kert és parkápoló tevékenységek végzése közben a tanítás-tanulás folyamatában 

megmutatkozó gyengébb vagy sérült funkciók korrigálása, kompenzálása, a szakma 

tanulásához, munkába álláshoz szükséges motiváció megteremtése. 

2. A kompetenciák fejlesztésében megkülönböztetett figyelmet fordítani a személyes, a 

szociális, a kommunikációs és az életvezetési kompetenciákra; minden tananyagtartalmat  a 

gyakorlati életben előforduló problémák, helyzetek megoldásához kapcsolva. 

3. Olyan elméleti és gyakorlati ismeretanyagot nyújtani és megtanítani, amelyek 

nélkülözhetetlenek a kert és parkápolás munkafolyamatai során az adott feladatok közvetlen 

elvégzéséhez. 

4. A tevékenységközpontú tanulásszervezés segítségével a tanulók segítése 

szocializációjukban, a munkavégzéshez szükséges kötöttségek, szabályok elsajátításában, a 

későbbi rehabilitáció, illetve védett munkahelyen történő munkavégzés képességének 

elősegítésében. 

5. A tanulók figyelmének, érdeklődésének felkeltése saját és közvetlen környezetük  igényes 

kialakítására. 

6. Kialakítani bennük a rend iránti igény, a rend megteremtésének és fenntartásának, valamint 

megőrzésének képességét. 

7. Szeressék a természetet, segítséggel tudják vonzóvá tenni környezetüket, szívesen 

tartózkodjanak, és dolgozzanak a jó levegőn, az időjárásnak megfelelő öltözködés 

felismerésével. 
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8. A kert és parkápoló munkák megismertetésével és gyakoroltatásával lehetőséget biztosítani 

a fiatalok számára a teljesebb élet, a társadalomba és a termelőmunkába való 

bekapcsolódáshoz. 

9. Ismerjék a parkot, kertet, mint munkaterületet, ahol tevékenykedniük kell, tudjanak 

tájékozódni a munkaterületen, és tudjanak utasításokat nehézségi fok szerint végrehajtani. 

10. Sajátítsák el, és irányítással, képességeikhez mérten minél önállóbban végezzék a házi 

kertek, közterületek, parkok gondozási, ápolási munkálatait. 

11. A munkavégzés során legyenek képesek a megfelelően előkészített szerszámokat, 

eszközöket, gépeket rendeltetésszerűen használni, figyeljenek önmaguk és társaik testi 

épségére. 

12. Legyenek képesek családban, szociális ellátásban, esetleg munkavállalóként egyszerű 

konyhakerti és parkápolási munkák végzésére (konyhakerti növények ültetésére,  ápolására, 

betakarítására, egyszerű feldolgozására, egy- és kétnyári virágok kiültetésére fák, cserjék 

gondozására, fűnyírásra, sövénynyírásra). 

13. Legyenek képesek kitartóan, huzamosabb ideig végezni a kijelölt munkát, vegyék észre a 

hibát és igyekezzenek azt korrigálni. 

14. Sajátítsák el minimális szinten a másokkal való együttműködést a feladatok végzése során. 

 

 

Feladatok 

1. A képességek függvényében a szakma minél eredményesebb elsajátíttatása. 

2. Egyszerű feladatok esetében önálló munkavégzés elősegítése utasítások alapján. 

Amennyiben erre nem képes, akkor segítséggel tudja megoldani feladatait. 

3. Képességekhez igazodó, rendszeres gyakorlás biztosítása a mindennapi 

munkatevékenységekben. 

4. Balesetvédelmi és munkavédelmi ismeretek nyújtása a munkafolyamatok végzése során. 

5. A konyhakert és a gyümölcsöskert ápolási, gondozási tevékenységeinek megismertetése, 

gyakoroltatása. 

6. Dísznövények és parkok ápolási, gondozási tevékenységeinek megismertetése, 

gyakoroltatása. 

7. Vágott és cserepes növények gondozásának elsajátíttatása. 

8. Csoporton belüli együttműködési lehetőségek nevelési hatásának felhasználása a 

szocializáció érdekében. 

 

A készségfejlesztő tanterv szerepe a fejlesztési területekben 
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Az erkölcsi nevelés: A gyakorlati tevékenységek sikerélményt biztosítanak a fiataloknak. A 

„kézzel fogható” eredmények ösztönzőleg hatnak a kitartó munkavégzésre, mely során fejlődik 

a segítőkészség, önfegyelem, rendszeretet, pontosságra való törekvés. A tanulókban kialakul 

saját és társaik munkájának értékelése és megbecsülése. 

 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés: A tanulók a képzés során megismerik a társadalom 

szerkezetét, a hétköznapi életben végzett kert és parkápolási tevékenységek és általában a 

munka társadalmi hasznosságát, a közös nemzeti értékteremtésben az egyének munkavégzési 

feladatát. Erősödik szűkebb környezetükkel és közösségükkel való együttműködés. 

Ismerjék meg nemzeti értékeinket, szép tájainkat, parkjainkat. Fontos, hogy értékeljék a hazai 

termékeket, vásárlásoknál részesítsék azokat előnyben. 

 

 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés: A mindennapi élet működéséről tudják, hogy annak 

kereteit választott képviselők alakítják. Gyakorlatban munkakeresés és más hivatalos ügyek 

intézése céljából tudjanak segítséget kérni a hivatalokban, szociális segítő szervezeteknél. 

 

Az önismeret és társas kultúra fejlesztése: A parkápoló és kertészeti munkák végzése során a 

tanulók még jobban megismerik képességeiket, ezáltal hatékonyabban tudnak bekapcsolódni  a 

közösség életébe és motiváltabbá válnak az önellátásra, munkafeladatok vállalására. 

 

A családi életre nevelés: A család életének nagyon fontos része a munka, az önálló 

feladatvállalás, melyben mindenkinek szerepe van. Ezt erősítik az iskolában végzett 

tevékenységek. A gyakorlati munkavégzés beépül mindennapi életükbe. 

 

A testi és lelki egészségre nevelés: A rendszeresen friss levegőn végzett fizikai munka jó 

hatással van a testi és a lelki fejlődésükre. 

 

 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség: A közös munkatevékenységek erősítik a  tanulókban 

az egymásra való odafigyelést, ösztönzik őket a közös problémamegoldásra és egymás 

segítésére. 

 

Fenntarthatóság, környezettudatosság: A képzés során a tanulók közvetlenül kapcsolódnak be 

környezetük  alakításába,  értékeinek megőrzésébe. Tapasztalatokat szereznek a környezetet 

megóvó szokásokról, lehetőség nyílik a környezetkímélő szemlélet és életvitel kialakítására, 

elsajátítására. (pl.: biogazdálkodás, komposztálás). 
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Pályaorientáció: A képzés során az egyéni képességek figyelembe vételével reális elérhető 

munkahelyek irányába orientálódnak. A tanuló felkészül az iskola elhagyására, a nyílt vagy 

védett munkahelyi, napközi otthoni tevékenységek ellátására. Megismeri a munkavállalói élet 

ritmusát, a kert és parkápolási munkafeladatok elvégzésének szükségességét, a munkahelyi 

vezető utasításainak fontosságát. 

 

Gazdasági és pénzügyi nevelés: A tanuló megismeri a társadalmi munkamegosztás alapjait, a 

munkabér és más támogatások beosztásának fontosságát. A képzés hozzájárul pénzeszközök 

használatában való jártasság kialakításához, a bevétel és kiadások összefüggéseinek 

felismeréséhez. A munkavégzés során ismereteket szereznek arról is, hogy munkájukért 

havonta fizetést kapnak, amelyet a következő hónapig szükségszerű beosztani. Tovább 

formálódnak ismeretei a pénz értékéről, az anyag és energiatakarékossággal is összefüggően a 

beosztó családi költségvetés betartásáról. 

 

Médiatudatosságra nevelés: A készségfejlesztő iskolai tanulók gyakorlottan használják az 

elektronikus információ hordozókat, képesek tevékenységeikhez, szórakozásaikhoz a 

megfelelő felhasználás alkalmazására. Korának és érdeklődésének megfelelő műsorok, oldalak 

megtekintésére, figyelésére ösztönözzük őket. 

 

Tanulás tanítása: A képzés során a tanuló felkészül az iskolai oktatás alatt elsajátított kert és 

parkápolási munkafolyamatok, és a hozzá kapcsolódó ismeretei minél önállóbb gyakorlására, 

és felnőtt életkorban történő folyamatos megújítására, kialakul igénye az önművelésre. 

Megerősödik benne, hogy a környezet változásait figyelemmel kell kísérni. Felismeri, hogy 

érdeklődésének kielégítése folyamatosan új ismeretekhez juttatja, amelyek megkönnyítik 

számára az életben történő eligazodást. Kialakul felelősségérzete a rábízott kert és parkápolási 

és környezetrendezési feladatokkal kapcsolatban, körültekintően jár el tevékenységeiben. 

 

A tantárgy szerepe a kulcskompetenciák fejlesztésében 

 

 

Anyanyelvi kommunikáció: A készségfejlesztő kerettanterv segíti a társadalmi érintkezéshez 

szükséges  kommunikációs  formák  elsajátítását,  a  gyakorlati  tevékenységek  során  az   ok- 
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okozati összefüggések felismerését, fejlődik a beszédértés és beszédprodukció, bővül a 

szókincs. Megismerik a munkahelyen használatos kommunikációs eszközöket és azok 

alkalomszerű használatát. 

 

Idegen nyelvi kommunikáció: A tanulók értsék, hogy határainkon kívül más nyelven beszélnek. 

Más országokkal megvalósuló partnerkapcsolatok, iskolák közti csereprogramok során 

egyszerű köszönési formákat tudjanak alkalmazni. 

 

Matematikai kompetencia: A tanulók matematikai ismereteiket, a logikai gondolkodást a 

gyakorlatba ágyazva alkalmazzák. Ismereteket szereznek a mértékegységek használatáról, 

bővül tudásuk az alapvető mértani fogalmakról (párhuzamos, vízszintes, négyzet, téglalap, 

stb.), fejlődik a téri- és időbeli tájékozódásuk, a problémamegoldó képességük. 

 

Természettudományos és technikai kompetencia: A kerti és parkápoló gépek, eszközök 

gyakorlatban történő használata segíti azok tulajdonságainak, működésének megismerését, a 

folyamatok megértését és a kezelésükben való jártasság kialakulását. 

 

Digitális  kompetencia:  A  tanulók  tudják  használni  az  oktatás  során  alkalmazott  digitális 

eszközöket ismeretszerzésre és szabadidős tevékenységek során. 

 

 

Szociális és állampolgári kompetencia: Az önismeret mélyítése, a megfelelő viselkedési 

szokások kialakítása segíti a társadalmi beilleszkedést. A tanuló képessé válik a családban, 

közösségben betöltött szerepek és feladatok felismerésére, a munkamegosztásban való 

részvételre, igényeinek kifejezésére és megvalósítására, kötelességeinek elvégzésére. 

 

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia: A tanulók egyre magabiztosabbá válnak 

a mindennapi, valamint a kert és parkápolási tevékenységekben, a gyakorlati feladatok végzése 

során mélyebb önismeretre tesznek szert, ezáltal képessé válnak a munkamegosztásba történő 

hatékony bekapcsolódásra és a kitartó munkavégzésre. 

 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség: A kerti- és különösen a park körüli 

munkák végzése során a tanulók felismerik a tisztaság és a rend fontosságát, ízlésviláguk 

fejlődik, a mindennapokba beépül a harmonikus környezet kialakítása, és fenntartása iránti 

igény. 
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A hatékony, önálló tanulás: Támogatjuk, és elősegítjük az információk szerzésének, 

megosztásának, rendszerezésének képességét és az önálló ismeretszerzéshez, tanuláshoz 

szükséges alapkészségek fejlesztését. Fontos, hogy tudjanak önállóan egyszerűbb feladatokat 

megoldani. 

 

A kert és parkápoló készségfejlesztő tanterv oktatásának tárgyi feltételei 

 

 

A létszámnak megfelelően kényelmes székekkel, munkaasztalokkal berendezett szaktanterem, 

növényház, raktár, konyha- és gyümölcsöskert, park, melegágy, vagy melegház szükséges. 

 

 

A képzéshez szükséges anyagok, eszközök 

1. Vetőmagok, szaporítóanyagok 

2. Műtrágyák, növényvédő szerek 

3. Ásó, gereblye, kapa, sorkihúzó 

4. Kézikocsi, talicska, komposztrosta, komposztáló 

5. Ültetőfa, öntözőkanna, zsineg 

6. Vödör, lapát, vasvilla, lombseprű 

7. Műanyag rekesz, metszőolló 

8. Sorkihúzó, aprómagvető 

9.   Ültető lapát, ültetőfa 

10. Kézi és motoros fűnyíró, fűszegély nyíró 

11. Kézi és gépi sövénynyíró 

12. Fűrész, fejsze 

13. Virágcserepek, köztéri edények 

14. Különböző méretű létrák 

15. Munkaruha, sapka, bakancs 

16. Védőszemüveg, védőkesztyű 

17. Gázmaszk, pormaszk, gumicsizma 

18. Motoros kapa, kézi vetőgép 

19. A  kert  és  a  játszóterek  berendezéseinek,  műtárgyainak  állagmegóvásához    szükséges 

anyagok, eszközök 

20. Tereprendezéshez szükséges eszközök: kitűzők, mérőszalagok, szintezők 
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Szemléltető eszközök 

1. Tankönyvek, kertészeti könyvek, kertészeti folyóiratok, kiadványok, filmek. 

2. A tevékenységekkel kapcsolatos fotók, folyamatábrák, képek a munkafázisokról és minta 

munkadarabok. 

3. IKT- eszközök (számítógép, televízió, táblagép, DVD- lejátszó, kamera,) 

 

 

A tanterv teljesítésének óraterve 
 

 
Évfolyamok 11-12. 

Heti órakeret 13 

2 éves órakeret 936 

Ebből kötött 778 

Szabadon tervezhető órakeret 158 

Összesen 936 

 

A tantárgy témáinak feldolgozására javasolt időkeret 
 

 

Témakör / Évfolyam 11-12. 11. 12. 

A kert és parkápoláshoz szükséges általános ismeretek    

1. Anyag-és eszközismeret 30 15 15 

2. Éghajlati ismeretek, tanulmányi séta /szabadon 

tervezhető órakeret/ 
30 15 15 

3. Talajtani ismeretek 20 10 10 

Park és kertfenntartási ismeretek    

4. A parkot, kertet alkotó növények és szaporításuk 34 17 17 

5. A parkot, kertet, díszkertet alkotó növények ápolása 40 20 20 

Munka és környezetvédelmi ismeretek    

6. Baleset megelőzés az iskolában 20 10 10 

7. Baleset megelőzés a gyakorlatokon 24 12 12 

8. Teendők balesetek bekövetkezésekor 12 6 6 

9. Környezetünk védelme 26 13 13 

Szakmai gyakorlat    

10. Gyakorlati anyag- és eszközismeret 38 19 19 
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11. Park és kertfenntartási gyakorlatok 150 75 75 

12. A parkokat, kerteket, díszkerteket alkotó növények 

ápolása gyakorlat. 
468 234 234 

13. A parkok, kertek műtárgyainak fenntartása 44 22 22 

 
 

Tematikai egység 1. Anyag- és eszközismeret Órakeret: 30 

 

 
Előzetes tudás 

1. Balesetvédelmi  ismeretek.  -  Ismerje  a  legfontosabb kerti 

szerszámokat. 

2. Ismerje  a  kéziszerszámokat  és  azok  használatát. Baleset 

védelmi ismeretek. 

 
Tantárgyi 

fejlesztési célok 

1. Szerezzen pontos ismereteket a kertben és a parkban 

használható kéziszerszámokról. Szakszerű és biztonságos 

szerszámhasználat. 

2. Ismerje meg a kéziszerszámok mellett a fűnyíró gépeket. 

 
 

Követelmények – ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Fejlesztési feladat 

1. Ismerje fel önállóan a kéziszerszámokat. 

2. Ismerje meg rendeltetésüket, használatukat. 

3. Sajátítsa el a velük történő balesetmentes munkavégzés 

szabályait. 

4. A kéziszerszámok mellett a vető és ültető szerszámok 

megismerése. 

5. A fűnyíró gépek típusai. 

 

 

Ismeretek 

1. Kéziszerszámok 

2. A kéziszerszámok megismerése. A velük történő balesetmentes 

munkavégzés szabályai (ásó, gereblye, kapa, ültetőfa, sorkihúzó, 

metszőolló stb.) 

3. Kéziszerszámok használata 

Környezet  és 

egészségvédelem: 

Baleset védelmi 

ismeretek. 

Osztályfőnöki óra: 

Munkafegyelem, 

szabályok betartása. 

 

Kommunikáció: 

beszédértés, 

szókincsbővítés. 

Életvitelhez, és 

háztartásvezetéshez 

kapcsolódó 

ismeretanyagok. 
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4. A  kéziszerszámok  megismerése,  használatuk  és karbantartásuk 

módjai 

5. Vető- és ültető kéziszerszámok. 

6. Fűnyírók és azok használata 

 

 

Tevékenység 

1. Szerszámok előkészítése, bemutatása 

2. Szakszerű és biztonságos szerszámhasználat. 

3. Egyszerűbb szerszámok ismerete és használata 

4. Az összes eszköz előkészítése, bemutatása 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kéziszerszámok, gépek. Ásó, kapa, gereblye, ültetőfa, 

sorkihúzó, talicska, lapát, villa, metszőolló, ágvágó olló. 

Vető és ültető gépek. Fűnyírók. 

 
 

Tematikai egység 2. Éghajlati ismeretek Órakeret: 30 

Előzetes tudás 
1. Ismerje az időjárás elemeit. 

2. Az éghajlat és az időjárás elemeinek ismerete. 

 

Tantárgyi 

fejlesztési célok 

1. Szerezzen új ismereteket az éghajlatról, az 

időjárásról és azok hatásáról a szabadban folytatott 

munkákra. 

2. Ismerje meg az időjárás hatásait a kerti munkákra. 

 
 

Követelmények – ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Fejlesztési feladat 

1. Ismerje meg az éghajlat és az időjárás elemeit. 

2. Értse az időjárás hatását a kerti munkára és a növényekre. 

3. Ismerje meg a hatásaikat a növényekre és a kinti munkára 

4. Ismerje meg az éghajlat összetevőit. 

5. Időjárási jelenségek különböző évszakokban. 

6. Ismerje meg az időjárás hatását a szabadban élő növényekre és  az 

emberekre 

Számolás-mérés: 

időbeli tájékozódás, 

évszakok változása, 

éghajlat, időjárás, 

hőmérséklet, hőmérő. 

 

Környezet és 

egészségvédelem: az 
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Ismeretek 

1. Éghajlat és időjárás. 

2. Az éghajlat összetevői, az éghajlat és az időjárás befolyása a kerti 

munkákra. 

3. A csapadék, a szél, a napsütés hatásai 

4. Az éghajlat összetevői. 

5. Időjárási jelenségek megismerése. 

6. Az időjárás befolyása a kerti munkára. 

 

 

Tevékenység 

1. Hőmérő, talajhőmérő, csapadékmérő előkészítése, mérések 

bemutatása, gyakorlása. 

2. Időjárás megfigyelése, az adott állapot rögzítése 

időjárás elemei, és 

hatásuk a 

környezetre. 

 

Számolás-mérés: 

időbeli tájékozódás 

 

 

Környezet és 

egészségvédelem: 

időbeli tájékozódás, 

az időjárás elemei. 

Kulcsfogalmak/fogalmak Csapadék,   szél,   napsütés,   hőmérséklet.   Ősz,    tél, 

tavasz, nyár. Hónapok. 

 

 

Éghajlat, időjárás, csapadék, szél, napsütés, 

hőmérséklet. 

 
 

Tematikai egység 3. Talajtani ismeretek Órakeret: 20 

Előzetes tudás 
1. Ismerje a legfontosabb talajtípusokat. 

2. Ismerje a különböző talajtípusok jellemzőit. 

 

Tantárgyi 

fejlesztési célok 

1. Szerezzen ismereteket a különböző talajtípusokról, illetve 

szerepükről a kertészetben. 

2. Ismerje meg a termőtalajt és a termőképességének 

fenntartási módjait. 

 

Követelmények – ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 
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Fejlesztési feladat 

1. Ismerje meg a termelésre legalkalmasabb talajtípust. 

2. Önállóan felismerje a különböző talajtípusokat. 

3. Ismerje meg a különböző talajtípusok hatásait a termelésre. 

4. Értse meg talajművelésnek az ember életében betöltött szerepét.  A 

talaj termőképességének fenntartása, illetve fokozásának 

lehetőségei. 

5. Szerves trágyázás jelentőségének megismerése. 

6. Személyi, tárgyi feltételek biztosítása. 

 

 

Ismeretek 

1. A talaj szerepe a kertészetben. 

2. A talaj legfontosabb típusai. (kötött talaj, szikes talaj,  homoktalaj 

stb.). 

3. A termelésre alkalmas talaj. 

4. A talaj szerepe a kertészeti termelésben. 

5. A talajművelés jelentősége, fontossága, módjai. 

6. A talaj termőképességének fenntartása. 

7. Környezet-kímélő trágyázás, szerves-és műtrágyázás. 

8. A földterület művelésének feltételei. 

 

 

Tevékenység 

1. Talajtípusok előkészítése, bemutatása. Kísérletezés. 

2. Talaj vízáteresztő képességének tesztelése. 

 
Környezet és 

egészségvédelem: 

ismeretek az élő, és 

élettelen környezetről, 

környezetvédelemről. 

 

A talaj élővilága, 

talajvédelem. 

Kulcsfogalmak/fogalmak Kötött, termő és homoktalaj. 

Szerves trágya, műtrágya. 

 
 

Tematikai egység 
4. A parkot és kertet alkotó 

növények és szaporításuk 
Órakeret: 34 

 

Előzetes tudás 

1. Balesetvédelmi ismeretek. Rendelkezzen ismeretekkel a 

különböző növényekről. 

2. Ismerje a különböző növénytípusokat. 

Tantárgyi 1.   Ismerje   meg   a   haszon,   dísz   és   vadonélő   növényeket, 



27 

 

fejlesztési célok szaporításuk jelentőségét, formáit. 

2. Részletesen ismerje meg a különböző növénytípusokat  és 

azok jellemzőit. 

 
 

Követelmények – ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Fejlesztési feladat 

1. Tudjon különbséget tenni a különböző területek között. 

2. Ismerje meg a különböző területek jelentőségét az ember életében. 

3. Tudja megkülönböztetni a haszon és dísznövényeket. 

4. Tudjon különbséget tenni a különböző növények között. 

5. Ismerje  meg  a  különböző  szaporítási  módokat  és  az  azok közötti 

különbséget. 

6. Szerezze meg a legalapvetőbb ismereteket a növények ápolásáról és 

védelméről. 

7. Ismerje fel a különböző növényeket. 

8. Az eltérő tulajdonságok felismerése. 

9.   Ismerje meg a különböző gyümölcsfákat. 

10. Ismerje és alkalmazza a különböző növényszaporítási módokat. 

11. Az   időjárás,   a   talajhőmérséklet   és   az   ültetés összefüggéseinek 

megismerése. 

12. A növények eltérő igényeinek megismerése. 

13. A biogazdálkodás eltérő feltételeinek bemutatása. 

 

 

Ismeretek 

1. Kert, park, zöldterület fogalma. 

2. Jelentőségük az ember életében, szerepe környezetünkben. 

3. Dísz és haszonnövények 

4. Egy és két nyári növények. 

5. A virágágyakba kiültethető növények. 

6. Zöldségnövények szaporításának módjai. 

7. Vetés, ültetés, palántázás. 

8. Növényápolás, növényvédelem. 

 
Számolás-mérés: 

térbeli 

tájékozódás. 

 

Környezet  és 

egészségvédelem: 

kertek és a 

parkok növényei 

az ember szerepe 

az élő természet 

megóvásában. 

 

Kommunikáció: 

szókincsbővítés. 

 

Környezet  és 

egészségvédelem: 

növények, 

időjárás,  az 

évszakoknak 

megfelelően a 

kertben végzett 

munkák és 

a kerti munka 

feltételei. 



28 

 

 9.  Növényismeret. 

10. Fás és lágyszárú növények, lombhullatók és örökzöldek. 

11. Gyümölcsfák, gyümölcsösök. 

12. Konyhakerti növények. 

13. Növények szaporítása, kiültetése, ápolása, gondozása. 

14. Kiültetés feltételei, időpontja. 

15. Növények ápolása, gondozása. növényvédelem. 

16. A pázsit, a gyep fogalma, szerepe a kertekben, parkokban. 

17. A biogazdálkodás jelentősége. 

 

 

Tevékenység 

1. Növény bemutatók a valóságban, tablókon, és digitálisan. 

2. A szaporítási módok bemutatása. 

 

Kulcsfogalmak/fogalmak Kert, park, zöldterület, erdő, mező, rét, gyep. Lágy és fás szárú 

növények. Dísz és haszonnövények. Egy és kétnyári növények. 

Vetés, ültetés, palántázás. 

Talaj  hőmérséklet,  biogazdálkodás.  Gyümölcsfák. Lombhullató 

és örökzöld fák. 

 
 

Tematikai egység 
5. A parkot, kertet és díszkertet 

alkotó növények ápolása 
Órakeret: 40 

Előzetes tudás 
1. Egyszerűbb kerti munkák ismerete. 

2. A beltéri és kültéri dísznövények ismerete. 

Tantárgyi 

fejlesztési célok 

1. Ismerje meg a különböző évszakok kertben és parkban 

végzendő munkáit. 

2. A környezetünket díszítő növények és tárgyak megismerése. 

 
 

Követelmények – ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 
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Fejlesztési feladat 

1. Ismerje meg a legalapvetőbb munkákat. 

2. Ismerje meg a gyeptelepítés feltételeit és módját. 

3. Ismerje meg a dísznövények ápolásának, gondozásának módjait. 

4. Szerezzen ismereteket a díszcserjékről. 

5. Szerezzen ismereteket az összetettebb munkák folyamatairól. 

6. A fenntartási munkák megismerése. 

7. Örökzöldekkel kapcsolatos különleges feladatok. 

8. A virágtartók telepítésével kapcsolatos feladatok megismerése. 

9.   Sziklakertekkel kapcsolatos feladatok megismerése. 

10. Kerti tavakkal kapcsolatos feladatok megismerése. 

 

 

Ismeretek 

1. Parkok ápolása, gondozása. 

2. Gyep telepítése, ápolása, gondozása. 

3. Dísznövények ültetése, ápolása, gondozása. 

4. Díszcserjék ültetése, ápolása, gondozása. 

5. Talajtakarók (évelők, lágyszárúak, cserjék) gondozása. 

6. Kerti növények ültetése, ápolása, gondozása. 

7. Rózsafelületek ápolása, gondozása. 

8. Díszfák, cserjék fenntartása. 

9.   Örökzöldek gondozása. 

10. Virágtartók, edényes növények előkészítése, telepítése, 

gondozása. 

11. Sziklakertek létesítése, gondozása. 

12. Kerti tavak létesítése, gondozása. 

13. Konyhakerti növények ápolása. 

14. Gyümölcsfák, gyümölcsöskertek ápolása, gondozása. 

 

 

Tevékenység 

1. Kerti munkák bemutatása, gyakorlása. 

2. Az összes növény bemutatása. 

Osztályfőnöki óra: 

felkészülés a felnőtt 

életre. 

Környezet és 

egészségvédelem: az 

ember szerepe 

környezete 

szépítésében, az 

egészséges környezet 

kialakításában, 

munkák a kertben és a 

parkban. 

beltéri és 

dísznövények ápolása. 

 

 

Osztályfőnöki óra: 

felkészülés a felnőtt 

életre. 

Környezet és 

egészségvédelem: 

örökzöldek, 

a belső tereket díszítő 

növények, 

szobanövények. 

Kulcsfogalmak/fogalmak Ápolás, gondozás, telepítés. 
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Tematikai egység 6. Baleset megelőzés az 

iskolában 

Órakeret: 20 

Előzetes tudás 1. Általános ismeretek a baleset megelőzésről. 

2. Az általános balesetvédelmi szabályok ismerete. 

Tantárgyi 

fejlesztési célok 

1. Szerezzen ismereteket a kert és parkápolás 

balesetvédelmi szabályairól. 

2. Ismerje meg és alkalmazza a speciális szabályokat. 

 
 

Követelmények – ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Fejlesztési feladat 

1. Értse meg a szabályok szükségességét, és azok betartásának 

fontosságát. 

2. Ismerje meg a tűzvédelmi szabályokat és azok jelentőségét. 

3. Értse meg a munkába állás követelményeit. 

4. Tudjon különbséget tenni a munkaruha és a védőruha között. 

5. A balesetveszélyes helyzetek felismerése, elkerülése. 

6. A szabályok betartásának fontossága saját és társaik érdekében. 

7. Az előírt feltételek teljesítése munkavégzés előtt. 

8. Az előírt öltözet viselése, előnyeinek felismerése. 

9.   A balesetveszélyes helyzetek felismerése és elkerülése. 

 

 

Ismeretek 

1. Az osztály-és munkaterem használatának rendje. 

2. Munka és balesetvédelmi szabályok. 

3. Tűzvédelmi szabályok. 

4. Munkába állás feltételei. 

5. Munkaruha, védőruha. 

6. Balesetek megelőzése. 

7. Baleset megelőzés a gyakorlatban. 

Osztályfőnöki óra: 

tűz és 

balesetvédelmi 

oktatás: ismeretek 

szerzése, 

szabályok 

betartása, 

munkafegyelem. 

 

Olvasás-írás: 

információszerzés. 

 

Osztályfőnöki óra: 

Önismeret, 

munkavállalói 

ismeretek, társas 

kapcsolatok. 

Munkavégzéshez 

kapcsolódó 

ismeretek 

 

Díszcserjék és fák. Örökzöldek. Virágtartó, sziklakert, kerti tó. 
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Tevékenység 

1. Felszerelések bemutatása. 

2. Balesetvédelmi bemutatók megtekintése. 

oktatása. 

Kulcsfogalmak/fogalmak Baleset, sérülés. Munkaruha, 

védőruha. Tűzvédelem, áramütés. 

 
 

Tematikai egység 
7. Baleset megelőzés a 

gyakorlatokon 
Órakeret: 24 

Előzetes tudás 
1. Segítségkérés lehetőségei. 

2. A balesetvédelmi szabályok ismerete. 

 

Tantárgyi 

fejlesztési célok 

1. Rendelkezzen olyan ismeretekkel, amelyekkel megelőzheti  a 

baleseteket. 

2. A  szabályok  ismerete  mellett  a  gyakorlati  betartására való 

igény kialakítása. 

 
 

Követelmények – ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 
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Fejlesztési feladat 

1. Ismerje  meg  és  legyen  képes  betartani  a  szabályokat,   előírásokat, 

elvárásokat. 

2. Szerezzen ismereteket az időjárás viszontagságairól és azok káros 

hatásának csökkentéséről. 

3. Értse meg a helyes munkaidő beosztás jelentőségét. 

4. Értse meg a higiéniás rendszabályok fontosságát. A gyakorlatban 

törekedjen a betartására. 

5. Gyakorlati bemutatón szerezzen ismereteket a tűzvédelemről. 

6. A szerszámok vizsgálatának és rendeltetésszerű használatának a 

kialakítása. 

7. Az időjáráshoz való alkalmazkodás módjai, lehetőségei. 

8. A célszerű arányok jelentőségének megértetése. 

9.  A veszélyes anyagok biztonságos kezelésének, tárolásának 

megértetése. 

10. Az egészséges életre való felkészítés. 

11. Tűzvédelmi szabályok betartásának a megértetése. 

 

 

Ismeretek 

1. Szabályok betartásának fontossága. 

2. Kulturált, fegyelmezett viselkedés a kertben (fólia, üvegház). 

3. Időjárás hatásai a munkavégzőkre, (napszúrás, felégés, allergia). 

4. A fizikai állóképesség figyelembe vétele. 

5. Munka és pihenés beosztása. 

6. A leggyakoribb foglalkozási mérgezések megelőzése (személyi 

higiéné). Higiéniás szabályok. 

7. Tűzvédelem a gyakorlatban. 

8. A munkavégzéshez a legmegfelelőbb szerszámok kiválogatása, 

rendeltetésnek megfelelő használata, fegyelmezett munkavégzés az 

utasítások pontos betartása. 

9.   Felkészülés az időjárás  viszontagságaira,  (napszúrás, felégés, allergia 

stb.). 

10. Munka és pihenés helyes aránya. 

 

Számolás-mérés: 

időbeli 

tájékozódás, 

időbeosztás, 

napirend, 

órahasználat. 

 

Osztályfőnöki 

óra: felkészülés a 

felnőtt életre, 

segélyhívószámok 

ismerete, 

segítségkérés 

gyakorlása. 

 

Környezet és 

egészségvédelem: 

személyi higiénés 

szabályok 

betartása. 

 

Etika: másokra 

figyelés, 

ítélőképesség 

fejlesztése. 

 

Környezet és 

egészségvédelem: 

Az időjárás és 

hatása. 

A munkavégzés 

balesetvédelmi 
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11. Mérgezések, fertőzések veszélyei. 
 

 

Tevékenység 

1. Balesetveszélyes helyzetek bemutatása. 

2. Balesetvédelmi feladatok gyakorlása. 

szabályai. 

A környezetet 

szennyező 

anyagokról 

tanultak. 

 Kulcsfogalmak/fogalmak Munkaidő, pihenőidő, higiénia. Segélyhívószámok. 

Mérgező és veszélyes anyagok. 

 
 

Tematikai egység 
8. Teendők balesetek 

bekövetkezésekor 
Órakeret: 12 

 

Előzetes tudás 

1. Segélyhívószámok. 

2. Ismeretek a balesetek bekövetkezése után nyújtandó 

segítségről, segítségkérésről. 

Tantárgyi 

fejlesztési célok 

1. Ismerje meg a segítségnyújtás alapvető lehetőségeit. 

2. Teendők balesetek után. Biztosan tudja, hogy honnan lehet 

segítséget kérni. 

 
 

Követelmények – ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 
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Fejlesztési feladat 

1. Tudja, hogy baj esetén kihez és hová fordulhat. 

2. Legyen képes segítséget nyújtani a balesetet szenvedőnek,    illetve 

tudjon segítséget hívni. 

3. Ismerje meg az áramtalanítás fontosságát. 

4. Tudja megkezdeni a tűzoltást. 

5. Ismerje meg a segítségnyújtás egyszerűbb módjait. 

6. Segítségkérés a megfelelő helyről. 

7. Ismerje meg az áramtalanítás módjait. 

8. Ismerje meg a tűzoltás módjait. 

 

 

Ismeretek 

1. Az elsősegélynyújtás egyszerűbb módjai 

2. Balesetek jelzése. Azonnali jelzés baleset bekövetkezésekor a 

munkahelyi vezetőnek. 

3. Segítségnyújtás. 

4. Teendők áramütés esetén. 

5. Teendők tűz esetén. 

6. Az elsősegélynyújtás egyszerűbb módjai 

 

 

Tevékenység 

Segítségnyújtás és segítséghívás gyakorlása 

 
Osztályfőnöki óra: 

segítségnyújtás és 

hívás a 

gyakorlatban. 

 

 

Kommunikáció: 

probléma 

megfogalmazása. 

 

Számolás-mérés: 

telefonszámok. 

Térképen,  

alaprajzon való 

tájékozódó 

képesség, 

piktogramok. 

 

Osztályfőnöki óra: 

Balesetek és 

teendők. 

 

Kommunikáció: 

Beszédértés, 

beszédtechnika 

fejlesztés, 

szókincsbővítés. 

Kulcsfogalmak/fogalmak A központi segélyhívószám: 112. Tűzeset, baleset, sérülés. 

Elsősegélynyújtás, elsősegélynyújtó hely. Áramtalanítás. A 

tűzoltás módjai. Segítséghívás. Segélyhívás. 

Segítségnyújtás, elsősegély. Tűzoltó készülékek. 

Segélyhívószám. 
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Tematikai egység 9. Környezetünk védelme Órakeret: 26 

 
Előzetes tudás 

1. Ismerje a szelektív hulladékgyűjtést, illetve a környezetének 

takarításának jelentőségét, eszközeit. 

2. A környezetvédelem jelentősége. 

Tantárgyi 

fejlesztési célok 

1. Értse meg a környezetvédelem lényegét és fontosságát. 

2. Ismerje és értse a környezet és a természetvédelem 

jelentőségét, feladatait. 

 
 

Követelmények – ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Fejlesztési feladat 

1. Értse meg az ember és a természet kapcsolatát. 

2. Ismerje meg a komposztálás lehetőségét. 

3. Szerezzen ismeretek a környezet és a természetvédelemről. Értse meg 

szerepét e tevékenységben. 

4. Szerezzen ismereteket a környezetbarát növényvédelemről 

5. Értse az ember szerepét a környezetben. 

6. Ismerje meg a tiszta környezet szerepét az egészséges életmódban. 

7. Alkalmazza a szelektív hulladékgyűjtést. 

8. Értse az ember szerepét a természetvédelemben. 

9.   Értse és alkalmazza a környezettudatos gazdálkodást. 

 

 

Ismeretek 

1. Az ember és a környezet kapcsolata, kölcsönhatások. 

2. Komposztálás, jelentősége. 

3. A környezetvédelem jelentősége. 

4. A természetvédelem jelentősége. 

5. Vegyszer nélküli növényvédelem lehetőségei a természet 

egyensúlyának fenntartásában. 

6. Környezet-védelem szerepe az egészséges életben. 

7. Hulladékok, veszélyes anyagok kezelése. 

8. Természet-védelem jelentősége. 

9.  Vegyszer nélküli növényvédelem jelentősége a természet 

 
Osztályfőnöki 

óra: a 

környezetvédelem 

jelentősége az 

ember életében. 

Környezet és 

egészségvédelem: 

környezetvédelmi 

ismeretek, a 

szelektív 

hulladékgyűjtés. 

 

Kommunikáció: 

vegyszerek 

jelzései. 

 

Környezet és 

egészségvédelem: 

A környezet és az 

emberek 

kapcsolata. 

Egészség és 
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egyensúlyának fenntartása érdekében. 
 

 

Tevékenység 

1. A környezet szépségeinek bemutatása. 

2. Szelektív hulladékgyűjtés 

3. Környezetvédelmi feladatok gyakorlása. 

betegség. 

A tiszta környezet 

szerepe az 

egészség 

megőrzésben. 

Szelektív 

hulladékgyűjtés 

közben szerzett 

ismeretek. 

Kulcsfogalmak/fogalmak Környezet, természet, védelmük. Komposztálás. 

Biogazdálkodás. Szelektív hulladék. 

Környezet és természetvédelem. Hulladékok, veszélyes anyagok, 

mérgek. Biogazdálkodás. 

 
 

Tematikai egység 
10. Gyakorlati anyag-és 

eszközismeret 

Órakeret: 38 

 

Előzetes tudás 

1. Ismerje a szerszámokat, kéziszerszámokat és tudja, hogy 

hogyan kell őket használni. Baleset védelmi ismeretek. 

 

Tantárgyi fejlesztési 

célok 

1.   Tudatos és célszerű szerszámhasználat begyakoroltatása. 
 

 

1. A kéziszerszámok ismerete mellett a fűnyíró különböző 

típusainak használata. 

 
 

Követelmények – ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 
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Fejlesztési feladat 

1. Ismerje meg és gyakorolja be a kéziszerszámok használatát. 

2. Ismerje meg a sorkihúzó jelentőségét. 

3. Ismerje meg a komposztálás eszközeit és a felhasználható anyagokat. 

4. Gyakorolja be a szerszámok és gépek használatát. 

5. Gyakorolja be az évszaknak megfelelő munkákat. 

6. Gyakorolja be a komposztálással kapcsolatos feladatokat. 

7. Az időjárási megfigyelések rögzítése és összehasonlítása. 

 

 

Ismeretek 

1. Kéziszerszámok használata. 

2. Sorkihúzó használata. 

3. Komposztálás eszközei, és azok használata. 

4. Szerszámok, gépek használata. 

5. Az évszaknak megfelelő munkák tárgyi feltételeinek megteremtése. 

6. Komposztálás. (szerves hulladékok).). 

7. Időjárás megfigyelése. 

 

 

Tevékenység 

1. Munka a kertben. 

2. Eszközök és azok használatának bemutatása. 

3. Az eszközök rendeltetésszerű használatának bemutatása. 

4. Előkészületek az őszi munkákhoz. 

5. Kapálás, gyomlálás, ásás, gereblyézés. 

Osztályfőnöki 

óra: önismeret, 

munkavállalói 

ismeretek, aktív 

részvétel. 

 

A tantárgy 

elméleti 

oktatásának 

ismeretei. 

Balesetvédelem 

a gyakorlaton. 

 

 

Számolás- 

mérés: időbeli 

tájékozódó 

képesség 

fejlesztése, 

évszakok 

váltakozásához 

kapcsolódó 

időjárási 

elemek. 

 

Szakmai 

elméleti   és 

gyakorlati 

előkészítés 

során szerzett 

ismeretek: 

Kéziszerszámok 

és  azok 

használata. 
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Kulcsfogalmak/fogalmak 1. Ásás, kapálás, gereblyézés, metszés. 

2. Kéziszerszámok, gépek, évszakok, komposztálás. 

 
 

Tematikai egység 11. Park és kertfenntartási 

gyakorlatok 

Órakeret: 150 

 

Előzetes tudás 

1. Ismerje az egyszerűbb szerszámokkal végzendő munkát. 

Baleset védelmi ismeretek. 

2. Növényismeret. 

Tantárgyi fejlesztési 

célok 

1. Gyakorolja be a kertekben és parkokban végzendő munkát. 

2. Ismerje meg és alkalmazza a talajművelés és a 

növényszaporítás különböző módjait. 

 
 

Követelmények – ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési feladat 

1. Az elméletben tanultak alkalmazása a gyakorlatban. 

2. A kertben és a parkban történő munkákra való felkészítés. 

3. Ismerje meg és használja a különböző trágya típusokat. 

4. A gyakorlatban alkalmazza az ültetéssel és vetéssel kapcsolatos 

feladatokat. 

5. Ismerje meg a köztéri díszítő műtárgyakat, és gyakorlatban 

alakítsa ki. 

6. Komposztálás hulladék anyagokból. 

7. Ismerje meg a talajművelés eltérő feladatait különböző 

évszakokban. 

8. Ismerje meg az ágyások kialakításának célszerű menetrendjét. 

9.   A szaporítás módjainak bemutatása és azok begyakorlása. 

10. A telepítések célszerű idejének és munkafolyamatának 

megismerése. 

11. Az ültető gödrök méreteinek megismerése. 

12. Az ültetés célszerű kivitelezésének begyakorlása. 

13. A füvesítés feltételeinek megteremtése, a füvesítés gyakorlása. 

 

 

Ismeretek 

 
Számolás-mérés: 

időbeli és térbeli 

tájékozódás. 

 

Környezet és 

egészségvédelem: élő 

és élettelen környezet 

elemei. 

 

 

 

Szakmai elméleti és 

gyakorlati előkészítő 

ismeretek: 

Munkavégzés a 

kertben. 

 

Szakmai gyakorlati és 

elméleti előkészítő 

tevékenységekhez 
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1. Parkok, kertek (konyhai és dísz) anyagai, azok használata. 

2. Kertek, parkok, zöldterületek ápolása, gondozása. 

3. Őszi talaj előkészítés. 

4. Trágyázás. 

5. Ágyások kialakítása. 

6. Ültetés, palántázás. 

7. Köztéri edények előkészítése, telepítése, gondozása. 

8. Komposztálás. 

9.   Talaj előkészítés ősszel és tavasszal. 

10. Ágyások kialakítása, őszi és tavaszi vetés, ültetés. 

11. Szaporító ládák készítése, használata. 

12. Sövények, cserjék, fák telepítése. 

13. Ültető gödrök készítése. 

14. Ültetés. 

15. Gyeptelepítés. 

 

 

Tevékenység 

1. Az anyagok előkészítése, bemutatása. 

2. Munkavégzés a kertben. 

3. A parkok kiegészítő anyagainak használata. 

4. Talaj-előkészítés, alaptrágyázás, szerves- és műtrágyák kijuttatása, 

bedolgozása ásással, motoros kapával. A talaj lezárása 

hengerezéssel. Ágyások kialakítása, előkészítése őszi és tavaszi 

vetésre, ültetésre. 

5. Virágmagok vetése szaporító ládába és helybe. Sövények, cserjék 

telepítése szabadgyökerű, földlabdás, konténeres növények 

ültetésével. 

6. Különböző rózsatípusok önállóan, vagy segítséggel történő 

ültetése, ültetés utáni munkái. 

7. Gyümölcsfák és gyümölcsösök ápolása, gondozása. 

8. Ültető gödör ásása szabadgyökerű és konténeres díszfák 

ültetéséhez. Ültetés végrehajtása, ültetés utáni munkák. 

9.  Gyeptelepítés. 

kapcsolódó ismeretek: 

munkavégzés közben 

a kertben és a  

parkban. 
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Kulcsfogalmak/fogalmak Talaj előkészítés, ágyások kialakítása, ültetés, vetés,   palántázás, 

komposztálás. 

Talaj előkészítés, ágyások, szaporító láda, telepítés, ültetés, 

füvesítés. 

 
 

 

Tematikai egység 

12. A parkokat, kerteket, 

díszkerteket alkotó növények 

ápolása gyakorlat. 

 

Órakeret: 468 

Előzetes tudás 
1. Beltéri és dísznövények ápolása. 

2. Növények és azok életfeltételei. Balesetvédelmi ismeretek. 

Tantárgyi 

fejlesztési célok 

1. Gyakorolja be a kert és a park növényeinek ápolását. 

2. A gyakorlatban alkalmazni tudja a növények ápolásáról 

tanultakat. 

 
 

Követelmények – ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési feladat 

1. A különböző feladatok begyakorlása. 

2. Munkavégzés segítséggel és önállóan. 

3. A kéziszerszámok és gépek használatának begyakorlása. 

4. Az évelő növényekkel kapcsolatos feladatok begyakorlása. 

5. A gondozott területekről a nem kívánatos növények 

eltávolításának begyakorlása. 

6. A sövényekkel, cserjékkel, fákkal kapcsolatos feladatok 

begyakorlása. 

7. A kiszáradt, sérült fák eltávolításának begyakorlása. 

8. A pázsitfűvel kapcsolatos feladatok begyakorlása. 

 

 

Ismeretek 

1. Pázsit és gyep ápolása, gondozása. 

2. Felújításuk. 

3. Sövények ápolása, gondozása. 

4. Dísznövények ápolása, gondozása. 

5. Belsőterek növényeinek ápolása, gondozása. 

Számolás-mérés: 

időbeli, térbeli 

tájékozódás. 

 

 

 

Szakmai elméleti és 

gyakorlati előkészítő 

ismeretek: Munkavégzés 

az épületben, a kertben, 

és a parkban. 

 

Osztályfőnöki óra: 

Felnőtt életre 

felkészítés: 

környezetszépítés, 

gondozás. 

Életviteli és 

munkatevékenységekhez 
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6. Kert ápolása, gondozása. 

7. Termések betakarítása, tárolása. 

8. Szerszámok, gépek folyamatos használata. 

9.   Évelő növények telepítése, gondozása, felújítása. 

10. Gyomtalanítás. 

11. Sövények, cserjék, fák gondozása, fenntartása, fiatalítása. 

12. Kiszáradt fák eltávolítása. 

13. Gyep gondozása. 

 

 

Tevékenység 

1. A gyakorlati feladatok bemutatása. 

2. Kert és parkgondozás 

3. Fűnyíró   gépek  üzemeltetése,  karbantartása,  beállítása   adott 

tarlómagassághoz 

4. Évelőágyak felújítása, áttelepítése. Évelő növények felszedése, 

tőosztása, talaj-előkészítés, tápanyag-utánpótlás, 

talajfertőtlenítés, tarackirtás, ültetés, beöntözés. 

5. Sövények,  díszcserjék  fenntartási  munkái:  metszés,   nyírás, 

öntözés, tápanyag-visszapótlás, talajlazítás, növényvédelem. 

6. Konyhakerti növények ápolása, gondozása, terméseik 

betakarítása, tárolása 

7. Fiatal és idős díszfák fenntartási munkái: fenntartó metszés, 

ifjító metszés, termőre metszés, öntözés, növényvédelem. A 

kiszáradt fák kivágása döntéssel, darabolással. 

8. Gyümölcsfák ültetése, metszése, termésének betakarítása, 

tárolása. 

9. Munka a kertben. A tevékenységek gyakorlása az időjárásnak 

megfelelően. 

kapcsolódóan: Kert és 

parkgondozás. 

 

 

 

Etika: a társadalom 

elvárásainak megfelelő 

viselkedés. 

Kulcsfogalmak/fogalmak Ápolás, gondozás, betakarítás, kiszáradt, sérült növények. 

 
 

 

Tematikai egység 

13. Parkok, 

kertek műtárgyainak 

fenntartása 

 

Órakeret: 44 
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Előzetes tudás Ismerje a játszótereket és azok eszközeit. 

 
Tantárgyi 

fejlesztési célok 

1. Ismerje  meg  a  környezetünkben  lévő  műtárgyakat  és azok 

gondozását. 

2. A játszóterek ápolása, gondozása, karbantartása iránti igény 

felkeltése, speciális tevékenységek, feladatok megismerése. 

 
 

Követelmények – ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Fejlesztési feladatok. 

1. Tudja, hogy hogyan kell a játszótereket gondozni. 

2. A vízi létesítményeket ismerje meg és szerezzen információkat azok 

ápolásáról. 

3. Tudja, hogy hideg idő estén el kell zárni a kinti csapokat és be kell 

takarni. 

4. A játszótér gondozásával, állagmegóvásával kapcsolatos feladatok 

begyakorlása. 

5. Ismerje fel  a sérült,  balesetveszélyes  részeket.  Azok elhárításában 

vegyen részt. 

6. Vegyen részt a vízi létesítmények (szökőkutak, mesterséges tavak) 

létrehozásában, és az azokba történő növénytelepítésben és 

gondozásukban. 

7. A hideg idő beköszöntével a vezetékek, csapok fagymentesítésében 

vegyen részt. 

 

Ismeretek: 

1. Játszóterek gondozása, állagmegóvása 

2. Vízi létesítmények telepítése, ápolása, gondozása. 

3. Fagymentesítés. 

4. A sérült részek javítása, eltávolítása. 

 

 

Tevékenységek: 

1. Játszóterek gondozása az intézményben és a környéken 

2. A környezetünkben lévő játszóterek folyamatos gondozása, 

 
Szabadidős, 

napközis 

tevékenység: 

Játszóterek 

használata, 

tanulmányi séták, 

kirándulások során 

szerzett ismeretek. 

 

Etika: a társadalom 

elvárásainak 

megfelelő 

viselkedés. 

 

Számolás-mérés: 

időbeli tájékozódás, 

időjárás, és annak 

hatásai a 

környezetben. 

 

Környezet és 

egészségvédelem: 

környezetvédelmi 

feladatok. 
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állagmegóvása felületkezeléssel (festés). 

3. Sérült, balesetveszélyes játékok eltávolítása. A vízi létesítmények 

(mesterséges tavak, szökőkutak) betelepítése növényekkel. A vízi 

létesítmények fagymentesítése 

 
Osztályfőnöki óra: 

szabadidő kulturált 

eltöltése, társadalmi 

munkamegosztásban 

való részvétel, 

közösségi 

tevékenység. 

Kulcsfogalmak/fogalmak Játszótér, játékok. Dísztó, halastó. 

Állagmegóvás, javítás. Fagymentesítés. 

 
 

 


