Alapfoglalkozásaink kerettantervi kapcsolódási pontjai
Az apátsági programok többféleképpen fejlesztik az anyanyelvi kommunikációt, a matematikai, illetve a szociális és állampolgári
kompetenciát, a kezdeményezőképességet, az esztétikai-művészeti tudatosságot és segítik elő a hatékony, önálló tanulást. Az alapprogramok
több tantárgy anyagához is kapcsolódnak az alábbiak szerint.
Foglalkozás neve

Ezer év
1-4.évfolyam

Tantárgyi kapcsolódás
Magyar nyelv és irodalom: szókincs-bővítés, Szent Istvánról szóló történetek, nemzeti jelképek
Matematika: összehasonlítás, csoportosítás, tájékozódás időben
Erkölcstan: jó és rossz fogalma, másokkal való kapcsolatteremtés, múlt eseményeinek megismerése, más kultúrákkal való ismerkedés,
ünnepek és hagyományok, épített örökségünk, egészségtudatosság
Környezetismeret (3-4. osztály): ünnepek, hagyományok, fűszer- és gyógynövények, égtájak
Vizuális kultúra: látott és hallott történet összehasonlítása, tárgyak és épületek egymáshoz való viszonya, szimbólumok és jelek,
tárgyak és terek funkciója
Testnevelés és sport: térbeli tudatosság fejlesztése

Ezer év
5-8.évfolyam

Magyar nyelv és irodalom: kommunikáció szabályai, szövegértés és hallásértés fejlesztése, szókincs fejlesztése és a szókincs időbeli
változása, Géza fejedelemről és Szent István királyról szóló mondák, lakóhely kultúrájának megismerése, világvallások, Biblia
Matematika: szabályfelismerés, szabálykövetés, nyelv logikai elemeinek fejlesztése, geometriai formák, szimmetria, tükrözés
Vizuális kultúra: középkori építészet, képek és látványok leírása, szimbolikus tárgyak, hősiesség és erények megjelenése a
képzőművészetben
Hon- és népismeret (5. osztály): vallási ünnepek, hagyományok, lakóhely/régió kultúrájának megismerése
Erkölcstan: vallási közösségek, jó és rossz fogalma, egészségtudatosság
Dráma és tánc (5-6. osztály): kapcsolatteremtés, kifejező beszéd
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: a keresztény magyar állam megalakulása, szerzetesség a középkori Európában,
bencés rend legfontosabb jellemzői, a török kor Magyarországon, Pannónia provincia
Technika: épületek szerkezete, tűzvédelem, tárgyak rendeltetése és használata
Természetismeret (5-6. osztály): növénytermesztés, egészséges táplálkozás, étkezési kultúra
Biológia-egészségtan (7-8. osztály): fenntarthatóság fogalma, gyógynövények tulajdonságai és felhasználásuk módja
Földrajz (7-8. osztály): világvallások társadalmat, környezetet és gazdaságot befolyásoló szerepe

Foglalkozás neve

Legyen jó napod
9-12. évfolyam

Tantárgyi kapcsolódás
Történelem: államalapítás, kereszténység elterjedése, ókori Róma és Pannónia, Árpád házi uralkodók, török hódítások, felvilágosodás
hatása, II. világháború alatti Pannonhalma
Magyar nyelv és irodalom: középkori nyelvemlékek, kódexek, nyelvtörténet
Világirodalom: Biblia
Vizuális kultúra: művészettörténeti korszakok, műemlékek
Környezetismeret (3-4. osztály): fűszer- és gyógynövények, az egészséges életmód
Technika, életvitel és gyakorlat (3-4. osztály): betegségek elleni védekezés módjai
Természetismeret (5-6. osztály): fenntarthatóságot segítő szemlélet megalapozása a kártevők elleni védekezés kapcsán, növények
telepítése, gondozása az osztályteremben, iskolaudvaron, a növények fejlődésének megfigyelése, az egészséges táplálkozás alapelvei,
gyógynövények gyógyító hatása

Gyógyító természet
1-12. évfolyam

Biológia (7-8. osztály): házi kozmetikumok használata
Technika, életvitel és gyakorlat (7-8. osztály): korszerű, egészséges táplálkozás, fűszernövények telepítése és gondozása
Szabadon választható tantárgyak és emelt óraszámú kerettantervek:
Természettudományi gyakorlatok (7-8. osztály): növényi illatanyagok, kivonat készítése, fűszerek és gyógynövények vizsgálata
szárított növényi részek, illóolajok, növényi kivonatok vagy főzetek alapján, növényi kivonat készítése (extrakcióval, vízgőzdesztillációval vagy macerálással) illatos növényi részekből
Technika, életvitel és gyakorlat b (5-6. osztály): konyhakert, gyógy- és fűszernövénykert jellemzői, gyógynövények szerepe a
kertkultúrákban
Technika, életvitel és gyakorlat b (7-8. osztály): fűszer- és gyógynövények ismerete, szaporítása, nevelése, betakarítása, felhasználása,
gyógy- és fűszernövények ismerete, betakarítása, feldolgozása, felhasználása, szerepük az egészséges táplálkozásban

