Követelményrendszer az 6. évfolyamon
TKT-foglalkozások /”hagyományos” tantárgyak
TKT:
-kommunikáció
-mindennapi életünk
-tér és idő
-szülőföldünk
-szabályok

„HAGYOMÁNYOS TÁRGYAK”:
-irodalom
-nyelvtan
-történelem
-technika
-informatika
IRODALOM

- Nagyepika- egy szabadon választott regény cselekményének ismertetése/
kiselőadás
- Nagyepika- Mark Twain : Koldus és királyfi
- Nagyepika : színházi előadás előkészítése: Dickens- Twist Olivér c.
regényének közös olvasása és elemzése
- Nagyepika- Fekete István: A koppányi aga testamentuma
- Nagyepika- Gárdonyi Géza: Egri csillagok ( a regény közös feldolgozása:
író, cselekmény, szerkezet, jellemek…)
- Arany János: Toldi / a szerző élte, a mű eredete, műfaja, verselése, stílusa,
memoriterek…
- Fazekas Mihály: Lúdas Matyi
- Kis-és nagyepikai alkotások elemzése
- Színházi előadások elemzése
- A szövegszerkesztés állomásai
- A magyar mondavilág ( eredetmonda, királymonda, történelmi monda)
- Népköltészet, műköltészet ( dal, népdal, kesergő, szerelmi dal, találós
vers, bujdosóének, népi színjáték, ballada, népballada…)
- Művek a magyar múltból: Jannus Pannonius, Balassi B. , Csokonai,
- Média- és sajtóismeret ( sajtóműfajok, elektrtonikus média, reklám,
sajtószövegek, jellemzés, levél…)
- Irodalomelmélet

NYELVTAN

-

a kommunikáció elmélete/ ismeretbővítés
infokommunikáció
alaktan/ ismeretbővítés és mélyítés
szófajtan
helyesírás
szövegszerkesztés

TÖRTÉNELEM
-

-

a magyarság jelképei
a múlt titkainak kutatása
Árpád-kori emlékek
Magyarország az Árpádok idején
A keresztény magyar állam megalapítása
Szent László
Könyves Kálmán
III. Béla
II. András
Tatárjárás
A múlt titkainak kutatása
A virágzó középkor Magyarországon ( I. Károly, Nagy Lajos, Hunyadiak,
Jagellók, mohácsi vész…)
Egy szabadon választott történelmi téma feldolgozása: Gárdonyi – Egri
csillagok
Az ország 3 részre szakadása
Erdély aranykora
Habsburg –ellenes harcok
Rákóczi Ferenc
Reneszánsz és reformáció Magyarországon
Képek a középkori Európa életéből: középkori egyház, nyugati keresztény
császárság, keresztes hadjáratok kora, élet a középkori városokban,
Európa nagy háborúi, humanizmus, reneszánsz
Az újkor kezdetén: felfedezések, az Európán kívüli világ, felfedezők és
hódítók, Forradalom Angliában, A Napkirály udvarában, Nagy Péter
orosz cár Oroszországa

+
- közösségi kapcsolatok : kamasz-kór, a család
- természetvédelem, környezetvédelem, környezetünk állapota, természeti
egyensúly, erdők Magyarországon: erdei iskola
- A magyarság jelképei
- Kapcsolatok: munkahely- ügyeink intézése
- Kisebbségek az ország határain túl
- Társadalom : gazdaság, társadalmi rétegződés,
- Kultúrák, világvallások
- Európa népei
- Lakóhelyünk, épített környezetünk
- Találmányok, technikai fejlődés: járművek, óra
- Műsorszerkesztés: szövegkönyv, szereposztás, próbák, díszlet, jelmez,
zene, színpadkép / előadás előkészítése, lebonyolítása
- Aktuális történelmi, kulturális és irodalmi események
- Könyvtári órák
- Színházi előadások előkészítése, megtekintése és elemzése

