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Környezetismeret 2. évfolyam 

 

I. Vezetői összefoglaló 

 

A tankönyv általános megítélése a tanárok körében vegyes, az év végi kérdőív eredményei 

alapján a válaszadók közel egyötöde (18%) nem szeretné következő osztályát ebből a 

tankönyvből tanítani. A vélemények változása szempontjából azt láthatjuk, hogy a tankönyv 

megítélése a tanév során a válaszadók kétötöde (39%) esetében javult, és egynegyedüknél 

(24%) pedig negatívabb lett. A kipróbáló és használó tanárok által megfogalmazott problémák 

részben a kerettantervet is érintik, de a tartós tankönyv koncepcióját is sokan kifogásolják. 

Alapvető problémának tűnik, hogy jelen pillanatban a tankönyv nem munkatankönyv, ami 

pedig jobban használható lenne, és a tanárok szerint a gyerekek életkori sajátosságaihoz is 

jobban igazodna. A tankönyv és munkafüzet összegyúrása megoldaná azt a problémát is, 

hogy jelenleg a munkafüzet és a tankönyv nagymértékben átfedésben van egymással, a 

munkafüzet feleslegesen ismétli a tankönyv egyes részeit. 

A gyerekekkel folytatott fókuszcsoportos beszélgetések alapján az derült ki, hogy bár a 

másodikos tanulók nyilvánvalóan kevés tapasztalattal rendelkeznek egy tankönyv 

értékeléséhez, valamint válaszaikat valószínűleg befolyásolják tanáraik megjegyzései a 

tankönyv esetleges hibáiról, a tanulók alapvetően pozitívan viszonyulnak környezet 

tankönyvükhöz. Az könyvben szereplő témákat és feladatokat érdekesnek találják, szeretik a 

kísérleteket. A megfogalmazott kritikák elsősorban a tankönyv konkrét hibáira vonatkoznak: 

pl. „furcsák” a képek (nem mindig lehet felismerni a rajta szereplő állatokat), a „matricák”, 

mivel valójában nem matricák nem ragadnak, kevés a hely bizonyos feladatok megoldásához, 

nyomdahibák vannak a könyvben stb. 
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Tematika, a tananyag tartalma 

A 2. osztályban elsajátítandó tananyag mennyiségét több válaszadó is túl soknak találta, főleg 

a heti 1 környezetismeret órához képest. Azt is megemlítették, hogy, sajnos a tanmenet 

alapján nem világos, hogy a rengeteg ismeretanyagból mennyivel kell „csupán” 

megismertetni a gyerekeket és mennyit kell valóban számon kérni tőlük. Továbbá, hogy a 

szakmai nyelven megfogalmazott szabályokat mennyire kell pontosan elmondaniuk vagy 

csupán felismerniük.  

A tartalomra vonatkozó változtatások egyrészt a témakörök sorrendjére, másrészt bizonyos 

(életkornak nem megfelelő) témák elhagyására, illetve a kerettanterv által megkövetelt, de a 

tankönyvből hiányzó témák beemelésére vonatkoznak. Bár többféle elképzelést is vázoltak, az 

egyik lehetséges megoldás szerint a hiányzó „lakóhely és környezeti ismeretek” (pótlólag 

beemelendő) témakör után, az élőlényekkel való ismerkedés következzen. A másodikos 

gyermekek életkori sajátosságaiból következik, hogy egy élőlény megismerése, tulajdonságai, 

csoportosítása bármilyen szempontból, közelebb áll hozzá, mint az élettelen dolgok és azok 

csoportosítása, ezért nagyobb hangsúlyt kellene fektetni az élő környezetről való tanulásra. 

Ezt követheti a táplálkozással kapcsolatos anyagrész, utána a tárgyak, anyagok érzékelése, 

tulajdonságaik, a mesterséges és természetes anyagok. Majd ezekre az ismeretekre építve 

válik érthetővé az éghető és éghetetlen anyagok anyagrész és az égés, valamint annak 

feltételei, és a tűzvédelem. A tanmenetben pillanatnyilag első anyagrész az utolsó helyre 

kerüljön, mivel egy majdnem harmadikos tanuló jobban megérti az anyagok szerkezetét, az 

anyagok halmazállapotát (szilárd anyag, kristályos anyag). Meg kell jegyezni, hogy több 

tanító szerint a tanulók életkorának nem megfelelő az olyan témák tárgyalása, mint pl. a 

kristályok, a térfogat, az oldhatóság és a halmazállapot. (A beemelendő és elhagyni kívánt 

tartalmi elemeket a tanmenet értékelés részletesen tartalmazza). 

 

A fejezetek, leckék tartalmi felépítése 

A fejezeteken belül a leckék felépítésével kapcsolatban leggyakrabban megfogalmazott 

kritika és elvárás, hogy a tankönyv bővebb ismeretanyagokat tartalmazzon: ne csak 

kérdéseket és feladatokat, hanem leírva a tudnivalót, magyarázatokat, érdekességeket. Az, 

hogy a tankönyvi főszöveg minimális, egyrészt azzal jár, hogy a tanítók részéről több 

készülést igényel, de ugyanakkor nagymértékű tanítói szabadságot is ad és hasznos a 

gyerekek kompetencia alapú gondolkodásának fejlesztése szempontjából. A legnagyobb 

problémát itt az jelenti, hogy tanórai hiányzás esetén nehezen pótolható a tananyag, hiszen a 

szülőtől nem várható el, hogy a tanár helyett felkészüljön és leadja a gyereknek az anyagot, a 

tankönyvben viszont nagyon kevés konkrétum található. A leckék végén jó lenne legalább 

valami vázlatos összefoglalás. A fejezetek a tankönyvben egyáltalán nem különülnek el, 

továbbá a fejezetek végéről is hiányoznak az összefoglalások: ezeket mindenképpen pótolni 

kellene. 

  

A szövegek érthetősége 

A tankönyvben szereplő meghatározások, szövegek, utasítások sokszor nagyon összetettek, 

ezért a megértésük gondot okoz a gyerekeknek. Ezeket gyerekközpontúvá kellene tenni, így a 
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tankönyv jobban alkalmassá válna az önálló tanulásra és differenciálásra, hiszen jelen 

pillanatban a bonyolult utasításoknak köszönhetően csak a legjobb képességű tanulók tudnak 

önálló munkát végezni. A hosszú és bonyolult mondatokon túl, a tankönyv szövegében sok a 

korosztály képességeit figyelembe nem vevő magasabb szintű fogalmi magyarázat, 

meghatározás. Ezeket is egyszerűsíteni kellene, a tankönyv stilisztikai átdolgozásra szorul. 

Többen jónak tartanának egy fogalomtárat a tankönyv végén, ami a fogalmak életkornak 

megfelelő magyarázatát tartalmazhatná.  

 

Kérdések, feladatok, munkafüzet 

A tevékenységalapú feladatok és a sokféle munkamódszer mind a tanárok mind a diákok 

körében tetszést aratott. A munkafüzet használhatóságát azonban jelenleg nagyon rontja, hogy 

nincsenek hozzá matricák, és a benne szereplő feladatok, melyek sokszor egyszerűen ismétlik 

a tankönyvet, nem mindig alkalmasak az alapvető ismeretek rögzítésére. Több válaszadó 

szerint is a legjobb megoldás a munkafüzet és tankönyv munkatankönyvvé való összegyúrása 

lenne.  

Továbbá szükség lenne segédanyagokra, mert ezek hiánya a tanárok részéről sok pluszmunkát 

igényel, és a tankönyv megítélését is negatívan befolyásolta. Szükség lenne fejezetenkénti 

felmérőkre, tanári kézikönyvre, és használható digitális tananyagra, mert ez a 

környezetismeret tanítása során nélkülözhetetlen és jelen pillanatban a tanároknak önállóan 

kell megszerezni és összeállítani ezeket. 

 

Képek, szemléletesség 

Bár a tanárok egy részének tetszett, más válaszadók szerint a tankönyv képanyaga a tananyag 

komolyságához képest nagyon gyerekes. Többen említették, hogy a meseszerű illusztrációk 

helyett bizonyos tananyag részeknél szükség lenne fotókra (főleg az élőlények témakörnél) és 

ismeretterjesztő képek beszúrására. Erre annál is inkább szükség van, mert időnként nem 

pontosan felismerhető, hogy mit ábrázolnak a rajzok, még olyan feladatoknál sem, ahol ez 

lenne a feladat lényege (pl. házi és vadon élő állatok csoportosítása). A képek 

„felismerhetőségét” képaláírásokkal is javítani lehetne. 

 

Tanmenet 

A válaszadók kisebb része vélte úgy, hogy tankönyvhöz tartozó leckék óraszáma megfelelő 

egy-egy témakörön belül. Viszont még ők is hiányolták, hogy a négy témakör végén az 

összefoglalások után nincs külön beiktatva óra a témazáró dolgozatokra. Többen voltak, akik 

több órát szánnának gyakorlásra, kísérletezésre, tanulmányi sétákra, azaz az elméleti 

ismeretek gyakorlati átültetésére. Volt, aki a környezet tantárgy heti óraszámának 1,5 vagy 2 

órára való emelését javasolta. Többen javasoltak változtatást a tanmenetben szereplő órák 

sorrendjében, illetve a különböző témakörökre fordított időben. 

A tanévet ismétléssel kellene kezdeni, és óraszámot kellene növelni a következő 

témaköröknél: egészséges táplálkozás és élő környezet. Az óraszám viszont csökkenthető 

lenne a tűzvédelem, tápanyagokkal kapcsolatos ismeretek, mérés, és élettelen környezet 
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témaköröknél. Többen hiányolták az olyan összefoglaló, gyakorló órákat, amik alkalmat 

teremtenének az elméleti ismeretek gyakorlatban történő alkalmazására. Hasonló célokat 

szolgálnának a tanulmányi séták, illetve a szabadon beépíthető órák a lakóhely adottságai 

alapján. 

 

Javaslatok 

Bár a tankönyv rendelkezik pozitívumokkal, a tanárok által megfogalmazott szerteágazó 

problémák miatt mégis úgy tűnik, hogy alapos átdolgozásra van szükség. Vannak már a 

tanmenet szintjén megjelenő problémák: például időnként a gyerekek életkorának nem 

megfelelő anyagot tartalmaz, a témákat nem mindig logikus sorrendben tárgyalja, illetve 

kevés a megadott óraszám. Az önálló tanulás érdekében szükség lenne a tankönyvi 

főszövegek bővítésére, a főbb tudnivalók legalább összefoglalásszerű beillesztésére. A 

differenciálás elősegítése érdekében a tankönyvben szereplő szövegeket érthetőbbé kellene 

tenni, az utasításokat rövidebben és egyértelműen kellene megfogalmazni. A tankönyv 

képanyagában a fotók és ismeretterjesztő ábrák arányát növelni kellene a kissé gyerekes 

illusztrációk terhére. A tanárok által hiányolt segédanyagokat (tanári kézikönyv, 

fejezetenkénti felmérők, jó színvonalú e-tananyag) is biztosítani kellene számukra. 

 

II. A tankönyvre vonatkozó statisztikai adatok az év végi felmérés 

alapján 

 

Az év végi kérdőív kitöltésére május közepétől június végéig volt lehetőségük a 

pedagógusoknak.  Összesen 85 válasz érkezett a Környezetismeret 2 tankönyvre, amiből 44 

az OFI-val szerződésben álló „kipróbáló”pedagógus, illetve 41 önkéntes kitöltő „használó” 

pedagógustól származott. Ez azt jelenti, hogy a kipróbálás folyamatában összességében 52% 

volt a kipróbálók, és 48% a használók aránya.  

1. Táblázat: A kipróbáló és használó pedagógusok, valamint az összesen beérkezett 

válasz száma  

Környezetismeret 2 

Kipróbáló

k száma 

Használó

k száma Összesen 

Válaszadók száma 44 41 85 

Válaszadók aránya 52% 48% 100% 
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Tankönyvi minőség elemei 

 

A pedagógusok az egyes szempontokat ötfokú skálán értékelhették. 

 

1. Ábra: Tankönyv tartalma, és módszerei  

A pedagógusok összességében a tankönyv tartalmát és módszereit nem értékelték pozitívan, 

az átlagok egyik kérdezett jellemzőnél sem érik el a 4-es értéket. Legpozitívabban a tankönyv 

által kínált témák és kérdésfelvetések alkalmasságát, a legnegatívabbra pedig a személyre 

szabott tanulás megsegítését értékelték. 

 

  

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Felkelti a diákok érdeklődését

Megteremti az ismeretanyag megértésének és
elsajátításának a feltételeit

A tankönyv a tanulásirányítás változatos módszereit
kínálja

A tankönyv által kínált témák és kérdésfelvetések
alkalmasak a tanulók közötti tanórai kommunikáció

elősegítésére

Biztosítja a személyre szabott tanulást

Fejleszti a kulcskompetenciákat

Fejleszti a tanulási képességet

Fejleszti a kooperációs képességet

3,7

3,4

3,7

3,8

3,2

3,6

3,5

3,6

Környezetismeret 2
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2. Ábra: Szerkesztés és kivitelezés  

A szerkesztés, kivitelezés terén a tipográfiai jellemzők életkornak megfelelő voltával voltak 

leginkább elégedettek a tanárok, valamint azzal, hogy a tankönyv anyaga illeszkedik a 

kerettantervben található óraszámokhoz, legkevésbé pedig tantárgy eredményes tanítását 

támogató voltával voltak elégedettek.  

 

  

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

A tankönyv hatékonyan támogatja a tantárgy
eredményes tanítását

A tankönyv anyaga illeszkedik a kerettantervben
található óraszámokhoz

A tankönyv nyomdai kivitele megfelel a rendszeres,
mindennapi használatra

A nyomdai kivitelezés megfelelő

A tipográfiai jellemzők megfelelnek a tanulók
életkorának

A szöveg tagolása és kiemelések megfelelőek

A tankönyv esztétikus

A képek és a szövegek aránya megfelelő

3,4

4,1

3,8

3,5

4,1

3,9

3,7

3,8

Környezetismeret 2
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3. Ábra: Olvashatóság, érthetőség 

A leginkább pozitívnak a különböző szövegtípusok arányát tartják. A szövegben előforduló 

idegen szavak magyarázatát pedig kevésbé tartották megfelelőnek a tanulók nyelvi 

fejlettségének. 

 

 

4. Ábra: Életszerűség 

 

 

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

A szakszavak mennyisége összhangban van tanulók
szövegértési képességeivel

A szövegben előforduló idegen szavak magyarázata
megfelelő

A tankönyv szóhasználata illeszkedik a tanulók
előzetes tudásához

A fogalmak definíciója érthető

A mondatok hossza/összetettsége megfelel a
tanulók nyelvi fejlettségének

A különböző szövegtípusok aránya megfelel az
adott korosztály tipikus fejlettségi szintjének

3,3

3,1

3,2

3,3

3,5

3,8

Környezetismeret 2

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

A tankönyv a tananyag megértését a mindennapi
életből vett példákkal segíti

A tankönyv szövege igazodik a tanulók által
használt nyelvhez

A tankönyv képes a tanulók megszólítására

A tankönyv bemutatja a tanultak gyakorlati
vonatkozásait

3,9

3,5

3,8

3,6

Környezetismeret 2
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Az életszerűség szempontjából a tankönyv többé-kevésbé megfelelt a pedagógusok 

elvárásainak. A legkevésbé a tanulók által használt nyelvhez kevésbé illeszkedett az 

elvártakhoz képest. 

 

A kérdések és feladatok terén a pedagógusok többé-kevésbé alkalmasnak tartották a 

tankönyvet az ismeretek alkalmazásának segítésére. A legkevésbé elégedettek a problémák 

sokoldalú megközelítésével, és a kritikai gondolkodás fejlesztésével. A tanulásirányítás 

szempontjából a differenciált tanulásszervezés és a tanulásmódszertan sokszínűségével a 

legelégedetlenebbek.  

 

 

5. Ábra: Gondolkodtatás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

A tankönyv lehetőséget ad a gondolkodási
képességek tananyaghoz kapcsolódó fejlesztésére

A tankönyv lehetőséget nyújt a kritikai
gondolkodás fejlesztésére

A tankönyv tartalmaz ismeretek alkalmazását
segítő feladatokat

A tankönyv tartalmaz problémamegoldó
képességet fejlesztő feladatokat

Lehetőséget teremt egy-egy téma, probléma
sokoldalú megközelítésére

3,7

3,6

3,8

3,7

3,6

Környezet 2
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6. Ábra: Tanulásirányítás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Az ajánlott tanulás-módszertani megoldások
megfelelnek a tanulók életkorának és

fejlettségének

Kérdésekkel és feladatokkal segíti az új ismeretek
rögzítését

Feladatleírásai érthetőek

Többféle tanulási módszerrel ismerteti meg a
tanulókat

A feladatok elvégzéséhez változatos
tevékenységformákra van szükség

Az alkalmazott módszerek lehetőséget adnak a
differenciált tanulásszervezésre

3,7

3,8

3,9

3,6

3,8

3,5

Környezet 2
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A feladatok terén további problémák mutatkoztak mind a differenciálással, mind az 

összefoglalók rendszerezésének megsegítésével kapcsolatban.  

 

7. Ábra: Feladatok 

 

 

 

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Bevezetésekkel, előzetes kérdésekkel segítséget ad
a diákoknak a tanulási célok megértéséhez és

meghatározásához

Feladatokkal is segíti a diákok előzetes
ismereteinek és tapasztalatainak felidézését és

mozgósítását

Az ismeretanyagot jól strukturált módon mutatja
be

Önálló munkát igénylő tanulói feladatokat
tartalmaz

A szövegek, ábrák, kérdések olyan problémákat is
felvetnek, amelyek gondolkodásra és a problémák

megvitatására ösztönöznek

Személyes tapasztalatokra történő utalásokkal
megkönnyíti az új ismeretek megértését

A tanulói reflektálásra, véleményalkotásra
ösztönző kérdések is találhatók benne

A korábbi ismeretek újragondolására késztető
feladatokat tartalma

Az új ismeretek valódi megértését igénylő
ellenőrző feladatokat tartalmaz

A tankönyv feladatai lehetőséget adnak a
differenciálásra

A tankönyv összefoglalókkal lehetőséget ad a
tananyag rendszerezésére

3,6

3,7

3,4

3,7

3,6

3,6

3,7

3,5

3,4

3,3

3,3

Környezetismeret 2
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További hiányosságok mutatkoztak az étékelés terén, mind a differenciálás, de ennél is inkább 

a tanári értékelés megsegítésében. 

 

8. ábra: Önellenőrzés, értékelés 

 

A szemléltető eszközökkel többé-kevésbé elégedettek voltak a pedagógusok. Leginkább a 

kulturális szocializáció fejlesztése terén mutatkoztak hiányosságok. 

 

9. ábra: Szemléltetés 

 

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

A tankönyv lehetőséget ad arra, hogy a tanuló egy-
egy rész tanulását követően ellenőrizni tudja,…

Segítséget ad ahhoz, hogy a tanulók érzékelni
tudják fejlődésüket

Nyitott kérdésekkel további tájékozódásra
ösztönzik a tanulókat

Problémafelvetéssel ösztönzi az összefüggések és
kapcsolódási pontok megkeresését a különböző…

Segíti a pedagógusok értékelő tevékenységét
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3,4

3,3

2,8
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A tankönyv vizuális elemei (pl. tipográfia,
piktogramok) könnyen érthetők

Az illusztrációk segítik a szöveges információk
megértését

Az illusztrációkhoz érdekes kérdések/feladatok
kapcsolódnak

Az illusztrációk segítséget adnak az információk
rendszerezéséhez

Az illusztrációk önálló információhordozóként is
működnek a tankönyvben

A tankönyv vizuális eszközei a tanuló vizuális-
kulturális szocializációját fejlesztik
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3,5

3,3

3,0
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A szemléltető eszközök közül minden típus megjelenését kevésnek tartották a pedagógusok. 

Legjobban a fényképeket hiányolták a tankönyvből. Egyedül az ábrákat tartják megfelelő 

arányúnak. 

 

10. ábra: Szemléltető eszközök - a felsorolt illusztrációs elemek számát mennyire tartja 

megfelelőnek az Ön által kiválasztott tankönyvben! (1= nagyon kevés, 2= lehetne 

több, 3= éppen elegendő, 4= egy kicsit sok, 5= túl sok)? 

 

A tipográfiai jellemzőkkel inkább elégedettnek voltak mondhatóak a tanárok. 

11. ábra: Tipográfia 
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Diagramok, grafikonok

Ábrák

Fényképek

Képzőművészeti alkotások

Térképek

Táblázatok

Forrásszövegek

Autentikus szövegek
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A tipográfiai megoldások segítenek eligazodni

A tartalomjegyzék segíti a tanulókat a
tájékozódásban

Tartalma megfelel a kerettantervben foglaltaknak

A leckék logikusan tagolt rendszert alkotnak

A leckék belső felépítése és alkotóelemei elősegítik
az eredményes tanulást

A tankönyvi törzsszöveg és a kérdések, feladatok
aránya megfelelő
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A munkafüzet tipográfiáját a tankönyvvel összhangban lévőnek ítélték, és szinte minden 

szempontból pozitívan ítélték meg a munkafüzetet a pedagógusok. Legkevésbé elégedettek a 

feladatok differenciálásra való alkalmasságával voltak. 

 

12. ábra: Munkafüzet 
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A munkafüzet megfelelően támogatja a tankönyvi
tananyag elsajátítását

A munkafüzet szóhasználata illeszkedik a tanulók
előzetes tudásához

A munkafüzet nyomdai kivitele megfelel a
rendszeres, mindennapi használatra

A munkafüzetben használt tipográfia összhangban
van a tankönyvben alkalmazott tipográfiával.

A munkafüzetben található kérdések és feladatok
nehézsége megfelel a tanulók életkorának és

fejlettségének.

A feladatok lehetőséget adnak sokoldalú
képességfejlesztésre

A feladatok többsége érdekes és motiváló a
tanulók számára

A feladatok sokrétűsége lehetőséget ad a
differenciált tanulásszervezésre
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III. Vélemények változása 

 

A vélemények változása szempontjából azt láthatjuk, hogy a tankönyv megítélése a tanév 

során a válaszadók közel kétötöde (39%) esetében javult, és közel egynegyedüknél (24%) 

pedig negatívabb lett. 18%-a válaszadóknak nem szívesen tanítaná újra ezt a tankönyvet a 

diákjainak.  

13. Vélemények változása 

 

 

Arra a kérdésre, hogy változott-e a véleménye a tankönyvvel kapcsolatban a tanév elejéhez 

képest 56 tanító adott szöveges választ is. Bár a szöveges válaszok alapján nem mindig 

eldönthető, hogy változott-e az adott válaszadó véleménye, úgy tűnik, hogy sok kipróbálónál 

csupán korábbi pozitív vagy éppen negatív álláspontjuk megerősödését eredményezte az 

elmúlt tanév. A szöveges válaszok alapján a véleményüket megváltoztatók között többen 

vannak azok, akiknek a véleménye pozitív irányba változott, azonban voltak olyanok is, akik 

csalódtak, mert többet vártak a tankönyvtől. 

Pozitív változás okai: 

Rájött, hogy elég a könyvben szereplő tananyag, és bár szerteágazó a tananyag felépítése 

mégis egymásra épül, és aktivizálja a diákokat. A diákok szívesen használták, jól tudtak 

dolgozni vele. Az első kevésbé jól sikerült fejezet után a tankönyv többi része 

használhatóbbnak bizonyult. Döntő szempont volt, hogy úgy vezeti be a 

természettudományos világba a tankönyv a gyerekeket, hogy több tudásra vágynak és 

megszeretik a tárgyat. Év közben jött rá, hogy egy csomó pozitív tulajdonsága a könyvnek: 

javítja a kommunikációt, csoportokban dolgoznak a gyerekek, kialakul a vitakultúrájuk, 

szocializálódnak. Több készülést igényel, de ugyanakkor nagymértékű tanítói szabadságot ad. 

Örül, hogy a tankönyv gondolkodásra ösztönöz. A feladatok érdekesek, változatosak. A 

gyerekek az illusztrációkban sokkal jobban felismerték a lehetőségeket, mint azt gondolta. 

Negatív változás okai: 
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Bár először tetszett a könyv, később kiderült, hogy nehezen használható az ismeretek 

átadására. Nem álltak rendelkezésre és később sem érkeztek meg az előzetesen megígért 

segédanyagok: a digitális tananyag, tudáspróbák, felmérők, és a matricák a munkafüzethez. 

Van olyan témakör, amelyet a kerettanterv tartalmaz, de teljes mértékben kimaradt a 

tankönyvből, illetve a tananyag időbeni elrendezése sem volt szerencsés. Nagy létszámú 

osztálynál a szóbeli feleltetésre, illetve az írásbeli témazáróra a heti 1 óra nagyon kevés. Sok 

olyan tartalmi része van, mely nem felel meg a korosztálynak illetve a tankönyv szövegében 

sok a korosztály képességeit figyelembe nem vevő magasabb szintű fogalmi magyarázás, 

meghatározás. Az illusztrációk nem felelnek meg egy természetismereti könyv 

követelményeinek, felismerhetetlenek egyes rajzok. A tankönyv és a munkafüzet feladatai 

teljesen egyformák, nem segítik a tudás elmélyítését, a gyakorlást. Az írott szövegben sok 

nyomdai hiba volt. 

 

14. ábra: Szívesen tanítaná-e a következő osztályát is ebből a kísérleti tankönyvből? 

 

 

Arra a kérdésre, hogy szívesen tanítana-e a tankönyvből jövőre is, 59 tanító adott szöveges 

választ is. A válaszadók többsége a hibák javítása és a szükséges módosítások elvégzése után 

(többen kiemelték viszont, hogy csakis ebben az esetben) szívesen tanítana jövőre is a 2. 

osztályos környezetismeret tankönyvből. Sok válaszadó által megfogalmazott alapvető 

problémának tűnik a tankönyvvel kapcsolatban, hogy jelen pillanatban nem munkatankönyv, 

ami pedig jobban használható lenne, és a tanárok szerint a gyerekek életkori sajátosságaihoz 

is jobban igazodna. A tankönyv és munkafüzet összegyúrása megoldaná azt a problémát is, 

hogy jelen állapotában a munkafüzet és a tankönyv nagymértékben átfedésben van egymással, 

a munkafüzet ismétli a tankönyv egyes részeit. Szintén általánosan megfogalmazott probléma 

a mellékletek használhatatlansága, a kivágós-ragasztós megoldás helyett mindenképpen az 

eredetileg ígért matricás megoldást kellene alkalmazni. 
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