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Természetismeret 5. évfolyam 

I. Vezetői összefoglaló 

A pedagógusok összességében pozitívan értékelték a tananyagban szereplő feladatokat, 

kérdéseket. Jónak tartották továbbá az egyes leckékben az alcímek rendszerét. Ugyanakkor 

sokan úgy érzik, hátránya a könyvnek, hogy nincs benne kiemelve a lényeg; a főszöveg 

tagolatlan, terjedelmes, ugyanakkor tömény, és nem közvetít olyan egyértelmű, konzekvens 

rendszerező struktúrát, ami megkönnyítené a diákok számára az anyag feldolgozását. Az, 

egyébként tartalmilag megfelelő, összefoglalások tagolását sem tartják elégséges szintűnek. 

Tematika (tananyag szerkezete) 

A tananyag felépítésével kapcsolatban számos javaslat fogalmazódik meg a pedagógusok 

részéről: egyes témakörökre, leckékre, óratípusokra bővebb időkeretet biztosítanának, egyes 

leckéket megbontanának, bővítenének bizonyos témaköröket, további témákat emelnének be 

a tananyagba, adott pontokon továbbá indokoltnak tartanák részösszefoglalások beiktatását; 

ugyanakkor egyes témákra kevesebb időt szánnának, adott leckéket összevonhatónak, 

(részben) akár elhagyhatónak vagy későbbre halaszthatónak is tartanak, esetleg csak 

kiegészítő anyagként szerepeltetnék azokat. Vitatott a leckék sorrendiségének indokoltsága, 

illetve egyes leckék időzítése; a tananyag felépítését az alapfogalmak bevezetésének időzítése 

szempontjából is éri kritika  

Egyes pedagógusok meglátása szerint a leckék felépítése nem konzekvens, ami (szintén) 

negatívan hat a tananyag feldolgozhatóságára. A kiegészítő szövegek koncepciója egyesek 

számára nem egyértelmű.  
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Szövegek (olvashatóság, érthetőség) 

A főszöveg jellemzői (hosszú, kevéssé tagolt, nincs a lényeg kiemelve benne), mind a 

tanárok, mind a diákok számára nehez(ebb)en használhatóvá teszik a könyvet, illetve 

szükségessé teszik, hogy az órai munka során vázlatot készítsenek a leckékhez – ez 

ugyanakkor időigényes, elveszi az időt az egyéb jellegű feladatoktól, tevékenységektől, az 

újszerű, egyébként általuk is jónak ítélt módszertani megoldásoktól. Az összefoglalásokat 

úgyszintén nem tartják megfelelően szerkesztettnek, strukturáltnak, még ha tartalmilag 

korrektnek is gondolják azokat; a gondolattérképeket ugyanakkor pozitívan értékelték. 

Kérdések, feladatok (gondolkodtatás, tanulásirányítás) 

Számos jó, érdekes, sokrétű, gondolkodtató feladat szerepel a könyvben és a munkafüzetben; 

egyesek szerint ugyanakkor ebben a tekintetben erőteljesebben támogathatná a könyv a 

differenciálást. Felmerült, hogy csoport- vagy kooperatív munkának megfelelően strukturált 

óra lehetne rendelve minden témakörhöz. A pedagógusok meglátása szerint ugyanakkor a 

munkafüzet felosztása nincs szinkronban a tankönyvvel. 

Önellenőrzés, értékelés 

Az önellenőrzés/értékelés dimenziójában, a pedagógusok saját értékelő tevékenységüknek, 

illetve a diákok fejlődése érzékeltetésének támogatása tekintetében értékelték relatíve 

legalacsonyabbra a könyvet. 

Képek, ábrák  

A könyvben megjelenő (fény)képek számát (túl) soknak érzik a pedagógusok, 

megválasztásukat, minőségüket nem feltétlenül tartják megfelelőnek; ezzel szemben 

kevésnek találják az (elemző) ábrák mennyiségét. A diákok pozitívan fogadták a könyv 

vizuális megjelenését: tetszetősnek találják a képeket, a színeket, a vizuális szervezőket. 

Ugyanakkor több pedagógus szerint sok illusztráció, kép hibás, nehezen értelmezhető, 

felesleges, nem megfelelő minőségű: a pedagógusok (akár a fotók helyett) hasznosabbnak 

tartanák megfelelő ábrák (nagyobb számban való) szerepeltetését a könyvben. 

Tipográfia 

Ami a könyv megjelenését/kivitelezését illeti, a pedagógusok két szempont mentén adnak 

relatíve gyengébb értékelést a könyvnek: a szöveg tagolásának és a kiemeléseknek, illetve a 

tantárgy eredményes tanítását hatékonyan támogató eszközök tekintetében. A tipográfiai 

jellemzők vonatkozásában, a pedagógusok a leckék belső felépítése tekintetében értékelték a 

könyvet relatíve a legalacsonyabbra: egyesek meglátása szerint a szerkesztés nem tükrözi 

megfelelően a lecke (logikus) tartalmi felépítését; az alcímek alkalmazását, megjelenítését 

ugyanakkor pozitívan értékelték. 
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Tanmenet 

A tanmenetben a témakörök sorrendjén, időzítésén többen változtatnának. Egyes témakörök 

vonatkozásában több időt tartanak szükségesnek a tananyag elsajátítására, mint ahogy az 

összefoglaló órákra is több időt szánnának a pedagógusok. Egyes leckéket túl hosszúnak 

tartanak, megbontásukat javasolják; egyes témaköröket kibővítenének. Felmerült, hogy adott 

esetben a leckék túl bonyolultak, a tanmenet túl szoros, az ajánlott tanmenet szerinti haladást 

csak a legjobb képességű diákok tudják követni. Adott pontokon részösszefoglalások 

beiktatását tartanák indokoltnak. Megfogalmazódik a gyakorló órák iránti igény is. 

Egyes témákra ugyanakkor összességében kevesebb időt szánnának a pedagógusok, adott 

leckéket elhagynának/összevonnának (jellemző említés pl.: tűzvédelem, tűzoltás), esetleg 

kiegészítő anyagként, olvasmányként szerepeltetnének. 

Pedagógiai, módszertani szemlélet  

A pedagógusok véleménye szerint a fejlesztési célok meghatározása és egymásra épülése 

összességében megfelelő. Ugyanakkor úgy érzik, a könyv a tanulók részéről olyan szintű 

felkészültséget, készségeket, ismereteket feltételez és vár el, amelyekkel azok gyakran nem 

rendelkeznek. A diákok meglátása szerint a könyv mind az érthetőség, mind a felkészülést 

támogató mivolta tekintetében hagy maga után kívánnivalót.  

A hagyományostól eltérő csoport- és tanulásszervezési formák, kompetenciafejlesztő 

módszerek tekintetében tisztában vannak vele, hogy a tankönyv olyan (kooperatív) tanítási 

módszertant várna el, ahol a gyerekek többet dolgoznak önállóan vagy csoportban; 

ugyanakkor a könyv maga nem (mindig/eléggé) támogatja ezt, mert ezzel a szöveggel a 

gyerekek nem feltétlenül boldogulnak (a kérdések és a munkafüzet inkább). Egyébként 

megvan bennük a fogadókészség ezen módszerek iránt (van, aki alkalmazza is a 

csoportmunkát, a projektmódszert), de lehetőségeiket behatárolja a rendelkezésükre álló idő, 

ami többek között a kevéssé strukturált tankönyvi szöveg miatt szükséges vázlatírásra megy 

el. Ami a differenciálást illeti, a tehetségeseknek inkább, a gyengébb képességűeknek 

kevésbé nyújt segítséget a könyv, illetve a munkafüzet: lehetne több olyan, egyszerű feladat, 

amit a leggyengébb is meg tud csinálni; lehetne jelezni a feladatok nehézségi fokát. 

A pedagógusok értékelése szerint hatékonyabb lenne egy olyan tankönyvi megközelítés, ami 

a szöveg rövidítésével, erőteljesebb tagolásával, a lényeg kiemelésével, valamint (fotók 

helyett) megfelelő ábrák beemelésével kézzelfoghatóbb támogatást nyújtana mind a tanárnak, 

mind a diáknak az anyag elsajátít(tat)ásához. Ez teremthetné meg az (egyik) szükséges 

feltételét annak, hogy újszerű, egyébként általuk is messzemenőkig támogatott módszertani 

megoldásokat alkalmazzanak az óráikon. 
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II. A tankönyvre vonatkozó statisztikai adatok az év végi felmérésből 

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

pedagógusoknak.  Összesen 97 válasz érkezett a Természetismeret 5 tankönyvre, amiből 39 

az OFI-val szerződésben álló „kipróbáló”pedagógus, illetve 58 önkéntes kitöltő „használó” 

pedagógustól származott. Ez azt jelenti, hogy a kipróbálás folyamatában összességében 40% 

volt a kipróbálók, és 60% a használók aránya.  

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

válasz száma  

Természetismeret 5 

Kipróbáló

k száma 

Használó

k száma Összesen 

Válaszadók száma 39 58 97 

Válaszadók aránya 40% 60% 100% 

Tankönyvi minőség elemei 

 

Az egyes szempontokat ötfokú skálán értékelhették a pedagógusok. 

1. Ábra: Tankönyv tartalma, és módszerei  

A pedagógusok a legpozitívabban a kulcskompetenciák fejlesztésében értékelték a 

tankönyvet, 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…

Biztosítja a személyre szabott tanulást

Fejleszti a kulcskompetenciákat

Fejleszti a tanulási képességet

Fejleszti a kooperációs képességet

3,4

3,3

3,5

3,5

3,0

3,6

3,3

3,4

Természetismeret 5
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2. Ábra: Szerkesztés és kivitelezés  

A szerkesztés, kivitelezés terén a kerettantervhez való illeszkedéssel voltak leginkább 

elégedettek a tanárok, legkevésbé pedig a szöveg tagolásával, és a kiemelésekkel 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

3,3

4,0

3,7

3,5

3,9

3,2

3,8

3,6

Természetismeret 5
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3. Ábra: Olvashatóság, érthetőség 

A fogalmak definíciójával elégedettnek tűntek a pedagógusok, azonban a mondatok hosszát, 

összetettségét kevésbé tartották megfelelőnek a tanulók nyelvi fejlettségének, illetve a 

szakszavak mennyisége sem volt összhangban a tanulók szövegértési képességeivel és a 

különböző szövegtípusok aránya sem felelt meg a korosztály fejlettségi szintjének. 

 

 

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

3,5

3,7

3,6

3,8

3,5

3,5

Természetismeret 5

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

3,8

3,5

3,5

3,5

Természetismeret 5
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Az életszerűség szempontjából a tankönyv kevésbé felelt meg a pedagógusok elvárásainak. 

Talán a mindennapi életből vett példákkal voltak elégedettebbek. 

A kérdések és feladatok terén a pedagógusok elégedettek voltak az önálló munkát igénylő 

tanulói feladatokkal. Ugyanakkor problémát jeleztek az ismeretanyag struktúrájával, valamint 

az összefoglalók tananyag-rendszerezésével kapcsolatban. 

 

5. Ábra: Gondolkodtatás 

 

 

6. Ábra: Tanulásirányítás 

 

Amint az ábrán is látszik, számos szemponttal kapcsolatban éreztek további hiányosságokat. 

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

3,6

3,3

3,8

3,7

3,5

Természet 5

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…

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

3,5

3,8

3,7

3,6

4,0

3,7

Természet 5
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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

3,4

3,4

3,2

3,7

3,4

3,4

3,5

3,4

3,6

3,4

3,2

Természetismeret 5
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További hiányosságok mutatkoztak az értékelés terén, mind a tanulók fejlődésének 

érzékelésében, mind  a tanári értékelés megsegítésében. 

8. ábra: Önellenőrzés, értékelés 

 

 

A szemléltető eszközökkel többé-kevésbé elégedettek voltak a pedagógusok. elsősorban itt is 

inkább a feladatok esetében 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

3,5

3,2

3,6

3,5

3,2

Természet 5

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

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

3,8

3,7

3,4

3,4

3,5

3,5

Természet 5
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A szemléltető eszközök közül minden típus megjelenését ideális arányúnak és 

mennyiségűnek tartották a pedagógusok. Az fényképeket talán valamelyest sokallták, a 

grafikonok, ábrák, táblázatok arányát pedig inkább kevesellték. 

 

10. ábra: Szemléltető eszközök  

 

A tipográfiai jellemzőkkel többé-kevésbé elégedettnek voltak mondhatóak a tanárok. 

11. ábra: Tipográfia 

 

 

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

Diagramok, grafikonok

Ábrák

Fényképek

Képzőművészeti alkotások

Térképek

Táblázatok

Forrásszövegek

Autentikus szövegek

2,8

2,8

3,2

2,9

3,0

2,8

3,0

2,9

Természetismeret 5

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

A tipográfiai megoldások segítenek eligazodni

A tartalomjegyzék segíti a tanulókat a…

Tartalma megfelel a kerettantervben foglaltaknak

A leckék logikusan tagolt rendszert alkotnak

A leckék belső felépítése és alkotóelemei…

A tankönyvi törzsszöveg és a kérdések, feladatok…

3,9

4,2

4,3

3,6

3,2

3,6

Természet 5
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A munkafüzetet alapvetően negatívan értékelték a tanárok, az értékelések 3,5 és 3,8 között 

mozognak. 

12. ábra: Munkafüzet 

 

 

  

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

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

3,6

3,6

3,7

3,6

3,5

3,8

3,7

3,7
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III. Vélemények változása 

 

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

során a válaszadók harmadának esetében javult, és kicsit több mint a negyedüknél negatívabb 

lett. 30%-a válaszadóknak nem szívesen tanítaná újra ezt a tankönyvet a diákjainak.  

13. ábra: Vélemények változása 

 

 

A vélemények változása nagyjából kiegyenlített képet mutat. Ennek megfelelően, a szöveges 

értékelést is adók válaszaiból szintén közel hasonló arányban jelennek meg pozitív és negatív 

észrevételek. 

A pozitív irányú véleményváltozásról beszámolók a változatos, gondolkodtató tankönyvi 

kérdéseket, munkafüzeti feladatokat, az érdekességeket, a kiegészítő anyagokat, a 

szövegértési részeket, adott, konkrét témaköröket, illetve a könyv korosztályhoz illeszkedő 

mivoltát említették mint a véleményüket befolyásoló tényezőket. 

Negatív irányba befolyásolta ugyanakkor a válaszadók véleményét az e-tananyag (hiánya), a 

tankönyvi ábrák, a témakörök végén lévő összefoglalások, a tananyag leckék közötti 

elosztása, a könyv szövegezése, illetve adott leckék és konkrét hiányosságok, hibák; a 

munkafüzet, illetve a feladatok megítélése szintén nem volt egyöntetűen pozitív. A tananyag 

általános színvonalának megítélése nem független a válaszadók által tanított osztályok 

felkészültségétől, képességeitől. 

  

1

21

41

61

81

101

121

141

161
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3
21

33

25
2

sokkal pozitívabb lett

pozitívabb lett

nem változott

negatívabb lett

sokkal negatívabb lett
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14. ábra: Szívesen tanítaná-e a következő osztályát is ebből a kísérleti 

tankönyvből? 

 

A válaszadók túlnyomó többsége, ha csak az észrevételeik figyelembevételével készült 

átdolgozott kiadást is de, használná a jövőben is a tankönyvet. Figyelemreméltó azonban, 

hogy az elutasítók aránya kétszerese a könyvet „feltétel nélkül” elfogadókénak. 

A szöveges indoklásokban (is) tükröződik a negatív észrevételek felé történő 

súlyponteltolódás: a megfogalmazott kritikák egyaránt érintik a könyv egyes tartalmi, formai, 

szerkesztési aspektusait, továbbá a munkafüzetet és az interaktív tananyagot. 

15%

55%

30%

Természetismeret 5

Igen, szívesen tanítanám

Igen, tanítanám, de csak
az átdolgozott kiadásból

Nem tanítanám


