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Hon- és népismeret 

A hon- és népismeret tartalmazza a népünk kulturális örökségére leginkább jellemző 

sajátosságokat, nemzeti kultúránk nagy múltú elemeit, a magyar néphagyományt. Teret biztosít 

azoknak az élményszerű egyéni és közösségi tevékenységeknek, amelyek a család, az otthon, a 

lakóhely, a szülőföld, a haza, a Kárpát-medence, a magyar nemzet és a Magyarországon élő 

népek megismeréséhez, megbecsüléséhez, velük való azonosuláshoz vezetnek. Segíti a 

közösségi, nemzeti azonosságtudat kialakítását. Megalapozza és áthatja a különböző tanítási 

területeket. Rendszerezett ismeretanyagként lehetőséget teremt a magyar népi kultúra 

értékeinek megismerésére, a különböző kultúrákat, a környezet értékeit megbecsülő és védő 

magatartás, illetve a szociális érzékenység kialakítására. 

A tanulók felfedezik, hogy a nemzedékeken át létrehozott közösségi hagyomány összeköti őket 

a múlttal, és segít nekik eligazodni a jelenben. Felismerik, hogy az emberiség évezredek óta 

felhalmozódott tapasztalatai a legegyszerűbb és éppen ezért a legfontosabb mindennapi 

kérdésekre adott gyakorlati válaszok tárházai. Megértik, hogy a néphagyomány az általános 

emberi értékek hordozója, ezért ismerete az általános műveltség része. 

A tantárgy megalapozza a tanulók nemzeti önismeretét, nemzettudatát, a tevékeny 

hazaszeretetet. Tudatosítja a tanulókban, hogy először minden népnek a saját hagyományait, 

nemzeti értékeit kell megismernie, hogy azután a nemzetiségek, a szomszéd és rokon népek, 

valamint a világ többi népének kultúráját, az egyetemes értékeket, a köztük lévő kölcsönhatást 

is megérthesse. Ösztönöz a szűkebb és tágabb szülőföld, a magyar nyelvterület és a Kárpát-

medence hagyományainak és történelmi emlékeinek felfedezésére, a még emlékezetből 

felidézhető vagy az élő néphagyományok gyűjtésére. Lehetőséget biztosít a Határtalanul! 

programban történő részvétel néprajzi megalapozásához. Bővíti a tanulók művelődéstörténeti 

ismereteit, erősíti a hagyományőrzést, kultúránk, nemzeti értékeink megbecsülését. 

Értékrendjével hozzájárul a tanulók értelmi, érzelmi, etikai és esztétikai neveléséhez, a 

természettel való harmonikus kapcsolatuk kialakításához és a társadalomba való 

beilleszkedésükhöz.  

A tanítás során – pedagógiai és néprajzi szempontok szerint kiválasztott hon- és népismereti, 

néprajzi forrásanyagok felhasználásával – minél több lehetőséget kell teremteni a 

néphagyományok élményszerű megismerésére.  

A tantárgy a hatodik évfolyamon jelenik meg. 

A tananyag témakörei az ismeretek egymásra épülésével, rendszerben történő megjelenítésével 

lehetővé teszik, hogy a tanulók megismerjék, megértsék a hagyományos gazdálkodó életmód 

szemléletét, amely a természettel való harmonikus együttélésre alapult, valamint a polgári 

értékeken alapuló városi életforma sajátosságait is. Mintát kapnak a közösségi életforma 

működésére, az egymásnak nyújtott kölcsönös segítség megvalósítható formáira Részesei 

lehetnek a játékok segítségével történő nevelés folyamatának, amely életkori sajátosságaiknak 

megfelelően nyújt mintát a családon belüli szerepek, feladatkörök elsajátítására.  



Összegző értékelés a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően alkalmazható 

(ötfokozatú skálán értelmezett érdemjeggyel) a témakörökhöz kapcsolódó ismeretek 

elsajátítását ellenőrző feladatsorok esetében, amelyek nem tanórán teljesítendő felmérések, 

hanem otthoni kutatómunkára, az ismeretek önálló alkalmazására épülő, a tanulási motivációt 

élénkítő feladatok.  

Fontos szerepet kap az önértékelés, a társak értékelése, a csoportban történő reflektív értékelés, 

amelynek alapját képezi többek között az önálló ismeretelsajátítás keretében végzett 

gyűjtőmunka, forráselemzés, illetve a kooperatív tevékenységekben való részvétel is.  

 
A hon- és népismeret tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi 

módon fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A tanuló egyéni tanulási utakon, belső motivációval, önszabályozó stratégiák 

alkalmazásával jut el a nemzeti múlt, a szülőföld értékeinek megismeréséhez, a hagyományos népi élet 

és a népszokások megismeréséhez, a táji jellegzetességek felfedezéséhez. Az aktív tanulást önállóan, 

valamint másokkal is együttműködve alkalmazza céljai megvalósítása érdekében. Tanári 

iránymutatással, segítséggel képes a hiteles források feldolgozására, a lényegkiemelésre. Mások 

véleményének, egyéni tapasztalatainak megismerésével fejlődik vitakultúrája, hálózati csoportos 

tanulási képessége.  

A kommunikációs kompetenciák: A tanuló saját tapasztalatainak megosztása, önállóan gyűjtött 

információinak közvetítése, vitahelyzetekben való megszólalása, érvelése során a kommunikációs 

helyzetnek megfelelően alkalmazza anyanyelvi kompetenciáit, tanult viselkedési mintáit. Az 

információcsere változatos területeken valósulhat meg, a hagyományos auditív és vizuális csatornák 

mellett a digitális lehetőségek alkalmazásával. Kommunikációközpontú helyzetgyakorlatokban, 

játékszituációkban (színjátékszerű népszokások, köszöntők, mondák, mesék, népdalok, népi játékok, 

mondókák) alkalmazni tudja az elsajátított kötött nyelvi formájú és improvizatív szövegeket. 

A digitális kompetenciák: A tanuló információk gyűjtéséhez és rendszerezéséhez a könyvtári 

dokumentumok mellett forrásként használja az elektronikusan elérhető szakirodalmat, 

képgyűjteményeket (múzeumok online adatbázisait). Digitális kompetenciáit változatos helyzetekben 

és szerepekben, önállóan és másokkal is együttműködve, céljai megvalósítása érdekében tudja 

alkalmazni. A digitális kultúra tantárgy keretében elsajátított ismereteit felhasználva mutatja be a 

választott témát.  

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A tanuló elsajátítja a hon- és népismeret alapfogalmait; 

információkat, tényeket, adatokat gyűjt, válogat, önállóan vagy társaival együttműködve rendszerez. 

Összehasonlítja a természeti környezet által meghatározott életmódbeli különbségeket, a közösségi 

szerepeket, a kölcsönös segítségnyújtáson alapuló társas munkavégzés jelenségeit, összefüggéseket 

állapít meg, következtetéseket, magyarázatokat fogalmaz meg.  

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tanuló érveit, gondolatait, véleményét szabadon 

kifejti, ugyanakkor nyitott a pedagógus útmutatásaira, társai észrevételeire, amelyek hatására 

álláspontját rugalmasan kezeli, korábbi döntéseit felülbírálja, módosítja. Fejlődik, alakul az önismerete-

énképe, nyitottá válik a másik ember élethelyzete iránt. A társas tanulás folyamatában együttműködve 

gyűjt információkat, elemez forrásszövegeket, készít bemutatókat, megosztja véleményét, érvel 

álláspontja mellett. Aktívan részt vesz a köszöntők vagy színjátékszerű népszokások élményszerű 

elsajátításában, bemutatásában.  



A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A tanuló 

megtanulja értékként kezelni, hogy saját gondolatai kifejezését és mások véleményének befogadását 

sokféle szempont alapján tudja megvalósítani. Önállóan és a társaival történő együttműködés során 

alkotója lesz a felfedezett lokális értékeket bemutató leírásoknak, képi illusztrációknak, maketteknek. 

Kreatív alkotásokat tud létrehozni, valamint alkalmazza a művészi önkifejezés elemeit a tanult 

népművészeti motívumok és alkotások segítségével a szülőföld értékeinek megörökítése során. Az 

elsajátított köszöntők, dramatikus népszokások, népdalok, népi játékok megjelenítésében törekszik a 

hagyományhű előadásmód megtartására.  

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A tanuló nyitottá válik a foglalkozások, 

mesterségek megismerésére, a munkavégzésben rejlő fejlődési folyamatok, az alkotó tevékenység 

személyiségfejlesztő hatásának felismerésére. Fejleszti kreativitását, képzeletét, problémamegoldó és 

mérlegelő gondolkodását a megismert hagyományos munkafolyamatok saját korának 

munkafolyamataival történő összehasonlító elemzése során. A tanuló felelősséget érez 

munkavégzésének eredményéért és minőségéért, értékesnek tartja a másokkal való együttműködést.  

 

6. évfolyam 

 
A tantárgy heti óraszáma a 6. évfolyamon heti 1, éves szinten 34 óra. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Hagyományos és népi (vallási) ünnepeink eredete és 

szokásrendje. 

Jeles napok, ünnepi szokások. 

Társas munkák, közösségi alkalmak 

Órakeret 

36 óra 

Előzetes tudás 

Az alsó tagozaton (pl. ének-zene, magyar nyelv és irodalom, 

társadalomismeret, természetismeret órák), valamint a hon- és 

népismeret 1–4. évfolyamán eddig tanultak. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A jeles napi, ünnepi szokások, valamint a társas munkák (pl. szüret, 

kukoricafosztás), közösségi alkalmak hagyományainak (pl. vásár, 

búcsú) megismertetése; jelentőségük, szerepük megértetése. 

Egy-egy megismert népszokás élményszerű, hagyományhű elsajátítása. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Jeles napok, ünnepi szokások 

– A jeles napok, ünnepi 

szokások fogalma, szerepe, 

általános jellemzői. 

– Előkészületek (advent, 

nagyböjt), munkatilalmak, 

jellegzetes ételek, népviselet, 

köszöntő és színjátékszerű 

szokások. 

 

Karácsonyi ünnepkör 

– Advent, adventhez tartozó 

jeles napok, Miklós és Luca 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– A jeles napok, ünnepi 

szokások jelentőségének, 

közösséget megtartó 

szerepének, valamint az 

ünnepi előkészületek 

fontosságának felismerése. 

Az ünnepi szokások általános 

jellemzőinek 

megkülönböztetése a 

hétköznapok rendjétől. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: 

Hétköznapok, ünnepek. 

Szokás, hagyomány, 

szabály, illem, erkölcs, 

jog. 

 

Erkölcstan: Vallási 

szokások. Munka, 

alkotás, értelmes élet, 

boldogulás. 

 



napja, Ádám-Éva napja, 

karácsonyi kántálás, 

betlehemezés, regölés, 

névnapköszöntés, 

aprószentek napi vesszőzés, 

szilveszteri, újévi szokások, 

újévi köszöntők, vízkereszt, 

háromkirályjárás. 

 

Farsang, farsangi szokások 

– Farsang, farsangi ételek, 

bálok, szokások. Farsangi 

köszöntők és maszkos 

alakoskodások. 

 

Iskolába toborzó szokások 

– Balázs-és Gergely-járás. 

 

Nagyböjt és a húsvéti ünnepkör 

jeles napjai és szokásai 

– Nagyböjt, böjti játékok, 

virágvasárnapi kiszehajtás és 

villőzés. 

– A nagyhét jeles napjai, 

húsvétvasárnapi zöldágjárás, 

húsvéthétfői locsolkodás, 

hímestojás ajándékozása, 

fehérvasárnapi 

komatálküldés. 

  

Májusfaállítás, pünkösd, 

pünkösdi szokások 

– Májusfaállítás, pünkösdi 

szokások, pl. pünkösdikirály-

választás, pünkösdölés, 

pünkösdikirályné-járás, 

hesspávázás. 

 

A nyári napforduló ünnepe és 

szokásai 

– Pl. Szent Iván-napi tűzgyújtás 

és -ugrás, rítusénekek, 

Keresztelő Szent János-napi 

angyalozás. 

 

Gazdasági ünnepek, társas 

munkák 

– Az őszi jeles napokhoz, 

munkaalkalmakhoz 

kapcsolódó szokások 

– A legfontosabb állandó és 

változó időpontú ünnepek 

felismerése. 

– Néprajzi forrásanyagok 

felhasználása, az internet 

kritikus használata. 

 

Kommunikáció, tevékenység: 

– A különböző szokásokhoz 

kapcsolódó – néprajzi és 

pedagógiai szempontok 

alapján kiválasztott –, 

köszöntő és színjátékszerű 

szokások élményszerű, 

hagyományhű módon történő 

elsajátítása, eljátszása. 

A szokás kellékeinek 

elkészítése. 

– A kalendáriumi szokásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek: 

termés-(pl. lucabúza-ültetés), 

férj-(pl. András-napi 

böjtölés), időjárásjóslás 

(pl. hagymakalendárium), 

jeles napok, ünnepi szokások 

tárgyai (pl. hímestojás 

készítése). 

– Régi fényképek gyűjtése, 

rajzok készítése kalendáriumi 

szokásokról, társas 

munkákról, közösségi 

alkalmakról. 

– Szóbeli, írásbeli 

élménybeszámolók 

hagyományos és új (helyi) 

közösségi, ünnepi 

alkalmakról. 

– Eredeti hangzóanyag 

meghallgatása, filmek, fotók, 

ábrák megtekintése a 

különböző népszokásokról. 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Annak felismerése, hogyan 

igyekeztek az emberek a 

faluközösségben harmonikus 

kapcsolat kialakítására 

egymással és a természettel; 

hogyan igazították a 

Dráma és tánc: 

ismerkedés a 

táncillemmel, a naptári 

ünnepekhez 

kapcsolódó (helyi) 

népszokásokkal. 

 

Ének-zene: a magyar 

népzene régi rétegű és 

új stílusú népdalai, a 

népi tánczene.  



(pl. szüret, fonó, fonóbeli 

játékok, tollfosztó, 

kukoricafosztó), közösségi 

alkalmak (pl. vásár, 

pásztorünnepek). 

 

Az emberi élet fordulói 

– A gyermek születése – 

hiedelmek és szokások. 

Keresztelő.  

– Gyermekkor, leány-és 

legényélet, a lakodalom 

néhány jellegzetessége. 

gazdasági munkákat az 

évszakok váltakozásához. 

– A természetismeret, az 

időjárási megfigyelések, a 

népi időjárás-jóslások 

szerepének felismerése a 

gazdasági évben. 

– Az emberi élet fordulóihoz 

kapcsolódó szokások néhány 

jellegzetességének 

összehasonlítása a mai korral, 

pl. olvasmányok segítségével. 

– Annak tudatosulása, hogyan 

segítette a hagyományos 

faluközösség az egyént az 

emberi élet fordulóinál. 

 

Tájékozódás térben: 

– Egy-egy megismert 

népszokás tájegységhez, 

néprajzi csoporthoz történő 

kötése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ünnep, jeles nap, böjt, advent, karácsonyi ünnepkör, karácsonyi kántálás, 

betlehemezés, bölcsőske, regölés, névnapi köszöntés, aprószentek, újévi 

köszöntő, háromkirályjárás, farsangi köszöntő, iskolába toborzó szokás, 

böjti játék, kiszehajtás, villőzés, húsvét, zöldágjárás, komatál-küldés, 

májusfaállítás, pünkösdölés, pünkösdi királyné-járás, hesspávázás, Szent 

Iván-napi tűzugrás, rítusének, angyalozás, nyári és téli napforduló, 

társasmunka, kaláka, aratás, szüret, fonó, tollfosztó, kukoricafosztó, vásár, 

pásztorünnep, keresztelő, leány-és legényélet, lakodalom. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanulók megismerik családjuk történetét, meg tudják nevezni közeli 

rokonaik rokonsági fokát. Felismerik a hagyományos családmodell 

értékeit, meg tudják fogalmazni a nagycsalád előnyeit. Képesek lesznek a 

párhuzamok és az eltérések felismerésére a száz évvel ezelőtti és jelenlegi 

életmód összehasonlító vizsgálata során. 

Tisztában vannak lakóhelyük értékeivel, elkötelezetté válnak a megismert 

értékek megőrzésében. Létrejön, illetve megerősödik a szülőföld iránti 

kötődésük. Bekapcsolódnak a közvetlen és tágabb környezetük természeti 

és társadalmi értékeinek, sokszínűségének megőrzésébe, gyarapításába. 

Képesek lesznek felismerni a különböző háztípusok eltérő jellegzetes 

jegyeit. Felismerik és meg tudják nevezni a hagyományos háztartás 

tárgykészletét, ismerik a tárgyak funkcióját. Tisztában vannak a 

hagyományos családon belüli hierarchiával, feladatkörökkel, a 

belenevelődés folyamatával. Megismerik a természetes alapanyagok 

felhasználását és a kézműves tevékenységeket, népi mesterségeket. 

Megismerik, hogyan élt a természet javaiból az ember: a zsákmányolás, a 

vadászat, a halászat néhány módját, eszközét, jellegzetes foglalkozását. 



Tudatosul, hogy a természeti erőforrásokat takarékosan és 

felelősségteljesen, megújulási képességüket figyelembe véve kell 

használni. Felismerik a táplálkozási rend ritmusában, ésszerű 

váltakozásában az egészséges táplálkozás alapjait. 

Megismerik néprajzi forrásokból vett példák alapján a jeles napi, ünnepi 

szokásokat, valamint a társas munkák, közösségi alkalmak hagyományait. 

Felfedezik jelentőségüket, közösségmegtartó szerepüket a paraszti élet 

rendjében. Megismerik a hétköznapok, ünnepek váltakozását, ritmusát; az 

adott kalendáriumi időszaknak évről évre visszatérő, a faluközösség 

életében betöltött egyéni, társadalmi, közösségi szerepét. 

Élményszerű, hagyományhű módon elsajátítják egy-egy jeles nap, 

ünnepkör köszöntő- vagy színjátékszerű szokását, valamint a társas 

munkákhoz, közösségi alkalmakhoz kapcsolódó szokásokat és a hozzájuk 

kapcsolódó tevékenységeket.  

 
 

IKT-használat beépítése a történelem tanításába 

 

Mivel az informatika az egyik legdinamikusabban fejlődő tudomány, az oktatásnak nem a statikus 

ismeretek oktatására kell koncentrálnia, hanem a dinamikus folyamatok megértésére kell felkészíteni a 

diákokat. Nem az a cél, hogy adott szoftverek használatát tanítsuk meg a tanulóknak, hanem hogy adott 

tevékenységek számítógéppel történő megoldásának lehetőségére készítsük fel őket. Ezáltal elérhetjük, 

hogy az egyre gyakrabban bekövetkező technológiai váltásokra – mint például újabb operációs 

rendszerek, alkalmazások megjelenése – a társadalom tagjai rugalmasabban tudnak reagálni. 

A hatalmas információmennyiséget tartalmazó interaktív eszközökre helyes módszertani alkalmazása 

esetén mint félkésztermékekre kell tekintenünk, amiből a felhasználó saját fantáziája, kreativitása 

alapján megalkothatja saját, egységes ismeretanyagát, előadását. A tanár a megismerési folyamat során 

előadóként közvetíti az oktatási anyagot – az új ismeretanyag vázát –, míg a diák, a multimédia eszközt 

kreatívan használva, a vázra „felfűzi" a számára új, érdekes információkat. Ezzel a módszertannal 

folyamatosan fenntartható a diák érdeklődése, míg természetesen a tanár számára ez a szerep új 

kihívásokat jelent. 

Az információs és kommunikációs technológia tehát egy olyan új környezetet és eszköztárat nyújthat a 

ma tanárainak, amellyel munkájuk hatékonyabb lehet mind szakmai, mind pedig pedagógiai értelemben. 

Az informatikai eszközök oktatásban történő használatának előnyei: 

- Az internet segítségével a tanár és a diák hatalmas adatbázisból meríthet, és kis szervezéssel 

megvalósítható a kétoldalú vagy többoldalú kommunikáció távoli iskolákkal, sőt 

kutatóhelyekkel. 

- A multimédiás és prezentációkészítő szoftverek lehetőséget adnak a tanárnak arra, hogy saját, a 

nyomtatott könyvektől, fóliasorozatoktól független prezentációját elkészítse, valamint hogy 

mindezt látványosan és a világháló segítségével naprakészen bármikor újra felhasználhassa. 

- A hagyományos táblai rajzzal szemben a grafikai ábrázolások számítógéppel igen gyorsak, 

szemléletesek, könnyen változtathatók, valamint a gyors adatfeldolgozás lehetősége is előnyös 

lehet. 



 

Tananyagtárak, adatbázisok: 

 

- A Tempus Közalapítvány Tudástárának Digitális Módszertára (http://tka.hu/tudastar_kereso)  

- Sulinet Digitális Tudásbázis 

- Virtuális közösségek, a közösségi oldalak oktatási felhasználása 

 

http://tka.hu/tudastar_kereso

