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A környezetismeret tanulása-tanítása az iskolai termé-
szettudományos nevelés fontos állomása, ugyanakkor a
NAT 2020 alapján a tantárgy az eddigi gyakorlattal
szemben a 3–4. évfolyamon kerül bevezetésre. Sokan ad-
tak hangot kételyeiknek, aggódva amiatt, hogy hogyan
fogják megtanítani két év alatt mindazt, amit eddig négy
év alatt kellett.

Ezzel a cikkel ezen aggodalmak eloszlatásához szeret-
nék hozzájárulni.

Mi a környezetismeret 
tanulásának célja?

A NAT 2020 egyértelmûen megfogalmazza, hogy „a
környezettanítás legfontosabb célja a 3–4. évfolyamon azon
képességek, szokások fejlesztése, amelyek a felsõbb évfolyam-
okon a természettudományos tárgyak tanulásához szüksége-
sek”. Ebbõl a megfogalmazásból következik, hogy a kör-
nyezetismeret nem a fizika, kémia, biológia és földrajz
alapozó tantárgya, és az alsó tagozaton a tanítónak nem
ezen tárgyak kisiskolásokra méretezett ismereteit kell
megtanítania, hanem a 6–10 éves gyermekek úgyneve-
zett naiv természettudományos világképének ismereté-
ben kell a természettudomány komplexitását és minden
más tudományterülettõl eltérõ logikáját alapoznia, s a
késõbbi tanulást elõkészítenie.

Megváltozott a tantárgy tanításának fõ célja, az isme-
retekkel szemben a készségfejlesztés került az elõtérbe. A
természettudományok eredményes tanulásához ismer-
nie kell a gyerekeknek a természettudományos megis-
merés módszereit. Ezek elsajátításán keresztül fejleszt-
hetjük a megismerõ (kognitív) képességeket, a tapaszta-
latszerzés módszereit, az összefüggések felfedezését segí-
tõ mérési technikákat. Egyszerû kísérletek végzésével
készítjük elõ a késõbbi természettudományos kísérlete-
zést. A megismerési módszerek elsajátítása mellett ki-
emelt szerepe van a szemléletformálásnak is. Elengedhe-
tetlen, hogy felkeltsük és fenntartsuk a gyerekek érdek-
lõdését a természeti környezet iránt, ezzel segítve a kör-
nyezettel kapcsolatos pozitív attitûd és felelõsségvállalás
kialakulását is. Olyan tapasztalatokhoz kell juttatnunk
õket, amelyek segítik eligazodásukat az õket körülvevõ
világban.

Éppen ezért a környezetismeret tantárgy ismeretanya-
ga a 3–4. évfolyamon a készség- és képességfejlesztést,
valamint a szemléletformálást szolgáló eszköz, nem pedig
megtanulnivaló, számonkérendõ ismeret. 

Mi az ismeretanyaga 
a környezetismeret 
tantárgynak alsó tagozaton?

Amint azt fentebb már hangsúlyoztuk, a környezetis-
meret tanításának fõ célja az alsó tagozaton nem az isme-
retek puszta átadása, hanem a képességfejlesztés, a tudás
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megszerzéséhez és alkalmazásához szükséges készségek
kialakítása. Az ehhez szükséges és elégséges ismeretek
átadása alapvetõen fontos, hiszen tudás nincs ismeretek
nélkül, ám az elõzõ tantervhez képest a kitûzött célok el-
éréséhez is elegendõ, azaz jelentõsen csökkentett isme-
retanyag megszerzését várjuk el a tantárgy tanításánál.

Néhány a tananyagok közül, amelyek kikerültek az új
tantervbõl:

– Tájékozódás a csillagképek alapján
– Hang- és fényjelenségek
– Ártéri fokgazdálkodás
– Keverékek, oldatok
A felsorolásból jól látható, hogy ezek olyan témák,

amelyek a 8–10 éves korosztály számára távoli, nehezen
érthetõ tartalmakhoz kötöttek. 

A 2012-es kerettantervben az ismeretek között szere-
pel: a „Keverékek és oldatok” téma. Ugyanakkor az oldat
és keverék fogalmak megértése, majd használata olyan
kémiai, fizikai ismereteket vár el egy alsó tagozatos kisdi-
áktól, amelyeket konkrét tapasztalatokra építve is nehe-
zen vagy egyáltalán nem érthet meg. Mivel az elvárt is-
meretek között szerepelt, akár azt is sugallhatta a tanítók
számára, hogy ez a két fogalom definícióként számon is
kérendõ.

Hasonló félreértésre adhatott okot a „Vágtat, mint a
paripa” témakörben az ismeretanyag megadása:

„A ló leírása: testfelépítés, életmód, alkalmazkodás a kör-
nyezethez.

A ló mozgása: ügetés, poroszkálás, vágta.”
Akár elvárásként is lehetett értelmezni, hogy a tanuló

be tudjon számolni a lóval kapcsolatos biológiai ismere-
teirõl.

A NAT 2020 csak olyan ismereteket vár el a tanulók-
tól, amelyeket konkrét tapasztalatokon keresztül meg-
értve sajátíthat el. Ilyen például az anyagok halmazálla-
potainak ismerete. Az ismeretanyagban szerepel a növé-
nyi részek, állatok testrészeinek felismerése, megnevezé-
se. Fontos azonban, hogy a tanterv nem határozza meg,
mely állattal vagy növénnyel kell megismertetni a diáko-
kat. Az állatok, növények megfigyelése az iskola közvet-
len környezetében található élõlényekre, életközössé-
gekre vonatkozik. Lesz olyan iskola, ahol egy kutyát, a
játszótér gesztenyefáját fogják megfigyelni. Más iskola
környezetében másféle megfigyelésekre nyílik lehetõség.
Ez nem baj, hiszen a hangsúly az élõlények, életközössé-
gek megfigyelésén van, és azon, hogy a kisdiák megtanul-
ja a célzott megfigyelést, tapasztalatainak rögzítését és
tudjon saját szavaival beszámolni ezekrõl.

A NAT 2020 és a kapcsolódó kerettanterv egyértelmû-
en és világosan fogalmazza meg a tantárgy témaköreit.

– Megfigyelés, mérés
– Az élettelen környezet kölcsönhatásai 
– Tájékozódás az idõben 
– Hazánk, Magyarország 
– Életközösségek lakóhelyünk környezetében 
– Testünk, egészségünk 
A kerettanterv mindegyik témakörhöz meghatározza

a fejlesztési feladatokat és ismereteket. A tanítás meg-
változott céljából következõen a fejlesztési feladatok
vannak többségben az ismeretanyaggal szemben. A meg-
adott ismeretanyag minden esetben a tanulók konkrét

tapasztalataira épül. Néhány példa a különbözõ témakö-
rökbõl:

– A közvetlen környezet élettelen környezeti tényezõ-
inek, tárgyainak, élõlényeinek (növények, állatok, em-
ber: saját test, társak, felnõttek) mérhetõ tulajdonságai

– A közvetlen környezet élettelen anyagai, környezeti
tényezõi (levegõ, víz, talaj), élõlényei

– A növények fejlõdése: életszakaszok, csírázás, fejlõ-
dés, növekedés, öregedés

– Az égtájak azonosítása a közvetlen környezetben
– Tájékozódás hazánk közigazgatási térképén: me-

gyék, saját lakóhely megyéje, megyeszékhelye, telepü-
lések, saját település és a fõváros helye hazánk térképén 

Többek között nem elvárás a kisdiáktól, hogy tudja
felsorolni hazánk megyéit, megyeszékhelyeit. Az az elvá-
rás, hogy ismerje és a térképen meg is tudja mutatni saját
lakóhelye megyéjét, megyeszékhelyét. Nem azt várjuk
el, hogy beszámoljon arról, hogy a borsó pillangósvirágú
növény és hüvelytermése van. Azt várjuk el, hogy egy
növény elõzetes megfigyelése alapján tudjon beszámolni
tapasztalatairól. Nem az a fontos, hogy tudja, a nádnak
szárölelõ levele van. Az a fontos, hogy megfigyelései alap-
ján gondolkozzon el azon, miféle összefüggés lehet a gya-
kori szél és a levél alakja között.

Mi az, amit elsajátít, megtanul végül a tanuló, vagyis
mi lesz az adott témakör tanulásának az eredménye? Ezt
a kerettanterv a „Tanulási eredmények” -ben írja le.
Nézzünk meg közelebbrõl néhányat ezek közül!

Az élettelen környezet kölcsönhatásai témakörben:
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
– a kísérletezés elemi lépéseit annak algoritmusa sze-

rint megvalósítja; 
– a tanító által felvetett problémával kapcsolatosan

hipotézist fogalmaz meg, a vizsgálatok eredményét össze-
veti hipotézisével; 

– az adott kísérlethez választott eszközöket megfelelõ-
en használja;

– figyelemmel kísér rövidebb-hosszabb ideig tartó fo-
lyamatokat (például olvadás, forrás, fagyás, párolgás, le-
csapódás, égés, ütközés);

– megfigyeli a mozgások sokféleségét, csoportosítja a
mozgásformákat: hely- és helyzetváltoztató mozgás;

– egyszerû kísérletek során megfigyeli a halmazálla-
pot-változásokat: fagyás, olvadás, forrás, párolgás, lecsa-
pódás;

– tanítói segítséggel égéssel kapcsolatos egyszerû kí-
sérleteket végez. Csoportosítja a megvizsgált éghetõ és
éghetetlen anyagokat; megfogalmazza a tûz és az égés
szerepét az ember életében.

A kisdiák a 4. évfolyam végére rendelkezik már azok-
kal a készségekkel, amelyek lehetõvé teszik, hogy kísér-
letet végez, eszközt választ, megfigyel, csoportosít, hi-
potézist fogalmaz meg. Tevékenykedik, gondolkodik,
azaz cselekvés közben tanul!

A Hazánk, Magyarország témakörben:
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
– iránytû segítségével megállapítja és megnevezi a fõ-

és mellékvilágtájakat;
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– irányokat ad meg viszonyítással;
– térkép segítségével megnevezi Magyarország jellem-

zõ felszínformáit (síkság, hegy, hegység, domb, domb-
ság), vizeit (patak, folyó, tó), ezeket terepasztalon vagy
saját készítésû modellen elõállítja;

– térkép segítségével megmutatja hazánk nagytájait,
felismeri azok jellemzõ felszínformáit;

– térkép segítségével megnevezi hazánk szomszédos
országait, megyéit, saját megyéjét, megyeszékhelyét, kör-
nyezetének nagyobb településeit, hazánk fõvárosát, és
ezeket megtalálja a térképen is.

A tanulási eredményekhez tevékenység, eszköz kap-
csolódik. A kisdiáknak nem kell megyéinket, hazánk
nagytájait úgy felsorolni, mint egy verset, hanem térkép
segítségével kell azonosítania és megmutatnia ezeket.
Nem azt kell tudnia, hány méteres magasságtól neve-
zünk hegynek vagy dombnak egy felszínformát. Modell
készítésével, vagyis cselekvéssel mutathatja meg, mit tud
a témával kapcsolatban.

Hogyan tanítsunk 
környezetismeretet 
a Nat 2020 alapján?

Úgy kell közelítenünk a környezetismeret tanításá-
hoz, hogy az ismeretanyag valóban a fejlesztés eszközévé
váljon. Nagyon fontos szerepe van ebben a tanítónak.
Hiszen õ választja meg a vizsgálódások tárgyát. A peda-
gógusnak kell a problémafelvetést, a tapasztalatszerzést
úgy irányítania, hogy az alkalmas legyen alapvetõ ok-
okozati összefüggések felismerésére és azok saját szavak-
kal történõ megfogalmazására. Ilyen például annak meg-
láttatása, hogy milyen összefüggés van a költözõ mada-
rak õszi elvonulása és táplálkozásuk között, vagy hogyan
befolyásolja az állatok kültakarójának színét élõhelyük, s
miért színesednek és hullanak le õsszel a levelek.

A kisiskolások többségét érdekli a természet, kíváncsi
a jelenségek okaira. Ezekre alapozva biztosíthatjuk szá-
mukra a felfedezés örömét, a cselekvõ tapasztalatszerzést.

A kerettanterv megadja az egyes témakörökhöz kap-
csolódó javasolt tevékenységeket. Fontos megjegyez-
nünk, hogy ezek javasolt tevékenységek. Az osztályban
tanító kolléga tudja eldönteni, hogy tanítványainak ér-
deklõdése, képességeinek és készségeinek aktuális fej-
lettségi szintje, valamint az iskola lehetõségei alapján
melyeket választja. A javasolt tevékenységek köre igen
széles körû, mindenki megtalálja benne azokat, amelye-
ket tanítványaival el tud végezni. Bár a tevékenységek
körét rugalmasan alakíthatjuk, de ezek és a konkrét ta-
pasztalatszerzési lehetõségek nélkül nem lehet, nem sza-
bad környezetismeretet tanítani, mert a képesség- és
készségfejlesztés, valamint a helyes szemléletformálás
csak egy szisztematikusan felépített tevékenységrend-
szeren alapuló folyamat eredménye lehet.

A kerettanterv meghatározza azokat a fogalmakat is,
amelyek egy adott témakörhöz kapcsolódnak.

Például az „Élettelen környezet kölcsönhatásai” té-
mában: szilárd – folyékony – légnemû halmazállapot;
halmazállapot-változás; olvadás, fagyás, párolgás, forrás,
lecsapódás, mozgás, ütközés, égés.

Ezek azonban nem megtanulandó fogalmak, a kis-
gyereknek nem kell tudnia – és mi sem kérhetjük számon
– ezek definícióit! A tanulónak nem kell „felmondania”,
mit nevezünk szilárd halmazállapotnak. Ismerje fel a szi-
lárd anyagokat, és tudja a saját szavaival elmondani, mi-
ben különböznek ezek a folyékony vagy légnemû hal-
mazállapotú anyagoktól.

A 3–4. évfolyamon tapasztalati úton kezdjük meg a
fogalmak építését, de ezek kialakításának folyamata nem
fejezõdik be a 4. évfolyam végére.

Mit tanítunk 
az 1–2. évfolyamon?

Bár a formális környezetismeret tanítása csak a 3. év-
folyamon kezdõdik, a környezettel való ismerkedés már
az 1–2. osztályban is megjelenik. A környezetismeret ta-
nításának jellegzetessége az erõs tantárgyköziség, ezért
adott a tantárgyakon átívelõ képesség- és készségfejlesz-
tés, valamint a komplex ismeretátadás lehetõsége. A ma-
tematika, a technológia és az olvasás keretein belül sok
tapasztalatra tesznek szert a tanulók amikor papírt hajto-
gatnak, szélforgót készítenek, megfigyelik az anyagok ér-
zékelhetõ és mérhetõ tulajdonságait. Matematikaórá-
kon már 1. osztálytól konkrét méréseket végeznek, így
nem lesz új számukra a harmadik évfolyamon sem a mé-
rõeszközök használata, sem pedig a különbözõ alkalmi
vagy szabványegységek. Olvasásórákon számtalan olyan
szöveggel találkoznak, amelyek a természet világához
kapcsolódnak. Etikaórákon beszélgetnek az õket körül-
vevõ világról, a természetrõl, környezetvédelemrõl, az
emberi testrõl. Amikor 3. osztályban bevezetésre kerül a
tantárgy, már tudunk az addig megszerzett tapasztala-
tokra támaszkodni, s a tanuló a még fejlõdõ, de már egy-
szerûbb szövegek feldolgozásához elégséges olvasás- és
szövegértési készségekkel rendelkeznek.

Zárógondolatok
Ha a tevékenységeket élményként élheti meg a kisdi-

ák, ha biztosítjuk számára a felfedezés örömét, folyama-
tos lehet motivációjuk a természettudományos problé-
mák megismerésére, megértésére. Így lehet a kevesebbõl
több, vagyis kevesebb ismeretanyagból több tapasztalat
és eredményesebb képességfejlesztés, s mindezek ered-
ményeként olyan tudás, amelyre a felsõ tagozaton a ter-
mészettudomány tanulása-tanítása érdemben tud tá-
maszkodni.

A tantárgy jellegébõl adódóan nem könnyû a környe-
zetismeret tanítása. Ahhoz, hogy a kisdiákoknak megad-
juk a felfedezés örömét, ébren tartsuk kíváncsiságukat,
jól megválasztott tevékenységekre van szükség. Egy meg-
figyelés, vizsgálat vagy kísérlet gondos elõkészítést, ter-
vezést igényel és idõigényes is. Nem csak ezek menetét,
hanem a diákok együttmûködését is meg kell tervezni,
eszközöket kell elõ- vagy elkészíteni. Fontos a kísérlete-
ket elõzetesen magunknak is elvégezni. Ugyanakkor kár-
pótolhat minket a munka eredménye: a felfedezések örö-
mét megélõ, képességeiben fejlõdõ kisgyerek. Mert csak
így érdemes.
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