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Ajánlás 

 

Az technika tanterv a NTK Műhely kerettantervének kiegészített változata. 

Az átdolgozásnál felhasznált dokumentumok:  

– 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 

– NAT 2007 

– NTK Műhely kerettantervi rendszere 

– a Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény Nevelési Programja 

– a Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény 2007. évi helyi tanterve 

 

A TANTERV TARTALMAZZA: 

 

1. – 4. évfolyamon a technika tantárgyra vonatkozóan: 

– A tantárgy céljait feladatait, fejlesztési követelményeket. 

– A tantárgy óraterveit. 

– Az értékelési elveket. 

– A tankönyv kiválasztásának elveit. 

– Az évfolyamok tananyagának témáit. 

– A továbbhaladás feltételeit. 

– Az év végi követelményeket. 

– Az iskola beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és formáit. 

 

Az átdolgozást végezte: 

 

1. – 4. évfolyam: Baginé Tápai Gabriella ________________________ 

 

 

 

Szolnok, 2010. június 15. 
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Ember a természetben 1-4. 

 

Célok és feladatok 

 

Kulcskompetenciák: természettudományos kompetencia 

A természettudományos kompetencia készséget és képességet jelent arra, hogy ismeretek és 

módszerek sokaságának felhasználásával magyarázatokat és előrejelzéseket tegyünk a 

természetben, valamint az ember és a rajta kívüli természeti világ közt lezajló 

kölcsönhatásban lejátszódó folyamatokkal kapcsolatban magyarázatokat adjunk, 

előrejelzéseket tegyünk, s irányítsuk cselekvéseinket. Ennek a tudásnak az emberi vágyak és 

szükségletek kielégítése érdekében való alkalmazását nevezzük műszaki kompetenciának. E 

kompetencia magában foglalja az emberi tevékenység okozta változások megértését és az  

ezzel kapcsolatos, a fenntartható fejlődés formálásáért viselt egyéni és közösségi felelősséget. 

 

Az Ember a természetben műveltségi terület keretében folyó oktatás és nevelés alapvető 

célja, hogy megalapozza a tanulók természettudományos ismereteit a szűkebb és a tágabb 

környezetükről. 

Továbbá feladata az élő és élettelen természet szoros kapcsolatának, az ember és a természet 

összetartozásának, egymásrautaltságának, az ember természetben betöltött helyének és 

szerepének felismertetése. A természetben lezajló változások, kölcsönhatások, jelenségek 

tudományos bemutatása, modellezése, magyarázata. Pozitív attitűdök kialakítása, tudatosan 

cselekvő emberek formálása.  

A műveltségi terület sajátos nevelési és képzési feladatainak teljesítése révén hozzájárul a 

természet megszerettetéséhez, az értékeinek megóvása iránti felelősség alakulásához. 

A Nemzeti alaptanterv lehetővé teszi, hogy az Ember a természetben műveltségi területben 

megfogalmazott tartalmak integrált vagy önálló tantárgyak keretében oktathatók legyenek.  

Az 1–4. évfolyam természet- és társadalomismeret tantárgya integráltan tartalmazza az 

Ember a természetben műveltségi terület adott életkorra megfogalmazott ismereteit és 

fejlesztési feladatait, melyhez szervesen kapcsolódnak az Ember és társadalom műveltségi 

terület társadalmi környezetet bemutató elemei. 

Az 1–6. évfolyamok alapvető feladata az elemi természettudományos nevelés. A tanulók 

megfigyelik saját testük működését, közvetlen természeti és társadalmi környezetüket, 

tapasztalatokat gyűjtenek, egyszerű vizsgálódásokat, méréseket végeznek. Ezek a 

tevékenységek teszik lehetővé az életkornak megfelelő megismerési módszerek elsajátítását, 

gyakorlását és a tapasztalatok rögzítését. 

A tanulók életkorának megfelelően mód nyílik az absztrakt gondolkodás fejlesztésére és az 

önálló tanuláshoz, önműveléshez szükséges ismeretek, képességek megalapozására. 

A természettudományos ismeretek átadása szempontjából a kulcsfogalmak fejlesztésére 

épülő tananyag-strukturálás meghatározó jelentőségű. A természettudományos 

kulcsfogalmak a tudást konstruáló alapfogalmak. Tantervi használatuk lehetővé teszi, hogy 

rendszerükre mintegy felfűzhető az ismeret és képesség jellegű tudás fejlesztése. A 
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kulcsfogalmakhoz kapcsolódó magyarázó elvek megvilágítják a különböző jelenségek közötti 

összefüggéseket, tehát segítséget adnak a tények, jelenségek értelmes mintázatba 

rendezéséhez. Mindezek miatt a kulcsfogalmakkal kapcsolatos tudás folyamatos bővítése, 

gyakorlása és elmélyítése a tanulás egyik nagyon fontos összetevője. 

Az iskolai tanulás tervezésében alapvető szempont, hogy a kulcsfogalmak rendszerének 

alakítása, fejlesztése a diákok meglévő képzeteihez, életkoruknak megfelelő fogalmi 

konstrukcióihoz igazodjon. Mindez a természettudományos műveltség kialakulása 

szempontjából lényegi kérdés, ezen keresztül pedig alapvető társadalmi érdek. 

 

A műveltségterület tantárgyi rendszere és óraszámai 

Évfolyam 1. 2. 3. 4. 

 Környezetismeret 

Heti óraszám 1 1 1,5 2 

Összes 37 37 55,5 74 
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A témaköröket, az altémákat és a javasolt óraszámokat tartalmazó  óraterv 

 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 

 Témák  

 

Témák  Témák  Témák  

1. Mesterségek, 

foglalkozások 

2 Mesterségek, 

foglalkozások 

2 A gazdálkodás és a termelés  3 (A gazdálkodás és a termelés 

az "Országismeret” 

témakörben) 

2. Élettelen természet  4 Élettelen természet 6 Élettelen természet 8 Élettelen természet 3 

3. Információ 1 Információ  1 Információ  2 Információ  2 

4. Tájékozódás 2 Tájékozódás 3 Tájékozódás, térképismeret 4 Tájékozódás 3 

5. Évszakok  7 Az idő 2 Az idő és a mozgás 2 A Naprendszer  5 

6. Az otthon, az iskola és a 

lakóhely 

3 Lakóhelyismeret 4 Ország és lakóhelyismeret 11 Országismeret 17 

7. Az élet 9 Az élet 9 Az élet 13 Az élet 14  

 Az élő természet  5 Az élő természet  5 Az élő természet 7 Az élő természet 20 

 Az ember 3 Az ember 4 Az ember 5 Az ember 6 

 Környezetünk védelme 1 Környezetünk védelem 1 Környezetünk védelme 1 Környezetünk védelem 4 

 Új ismeretet közlő óra, 

séta (kirándulás) 

27 Új ismeretet közlő óra, séta 

(kirándulás) 

27 Új ismeretet közlő óra, séta 

(kirándulás) 

44 Új ismeretet közlő óra, 

séta (kirándulás) 

60 

 Összefoglalás, ellenőrzés 10 Összefoglalás, ellenőrzés 10 Összefoglalás, ellenőrzés 12 Összefoglalás, 

ellenőrzés 

14 

 Összesen: 37 Összesen: 37 Összesen: 56 Összesen: 74 
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A tanulók értékelése 

Törvényi háttér: A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 70.–71. §. 

Az  eredményes előrehaladás egyik fontos előfeltétele a tanulók tudásának folyamatos 

ellenőrzése és értékelése.  

Módszerét tekintve belső értékelés. 

Az 1. évfolyamon javasolt a tanulók munkájának folyamatos szóbeli értékelése, 

negyedévenként pedig szöveges minősítése. 

A 2–4. évfolyamokon a tanév során a tanulók ismereteikről szóban, írásban, rajzos 

feladatokban számolnak be.  

Az értékelés módjaként második évfolyamtól évközben osztályzattal, félévkor és évvégén 

szöveges értékelés van. Negyedik osztály évvégén az értékelés osztályzattal történik.  

A páros évfolyamokon, az év elején szükséges egy bemeneti mérés, amelyet diagnosztizáló 

értékelés követ. 

 

Értékelési elvek 

A tanulók értékelése 

A tanulói teljesítmények értékelése három egymáshoz szorosan kapcsolódó részelemből 

tevődik össze: az ismeretek, az ismeretek alkalmazásának képessége, a kompetenciákban való 

jártasság. 

Formatív: 

– Az önálló és csoportos tanulói tevékenység megfigyelés alapján történő értékelése. 

Szóbeli feleltetés.  

A szóbeli értékelés alapjai lehetnek: 

 a tanuló tényismereti szintje,  

 az ismeretek alkalmazása, 

 a megfigyelési tapasztalata,  

 a vizsgálódás eredménye, 

 a gyűjtőmunkája, 

 az órai aktivitása.  

– Írásbeli ellenőrzés:füzet, munkafüzet, feladatlap, témaközi,témazáró dolgozat értékelése. 

. 

Szummatív: 

 A nagyobb témaegységek feldolgozását követően az elsajátított ismeretek és 

képességek szintjének ellenőrzése írásbeli feladatlap segítségével. 

- A  4. tanév végén szummatív értékelés. 
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A tankönyvek kiválasztásának elvei 

A tankönyvek kiválasztásának elvei 

 Tartalmi szempontból feleljen meg a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott 

tartalmi és fejlesztési irányelveknek. 

 A jól strukturált szerkezet, megfelelő betűtípus, betűméret. 

 Az ismeretátadása érthető, a megfogalmazás nyelvezete az adott életkornak 

megfelelő. 

 Alkalmas a követelményekben megfogalmazott készségek és képességek 

fejlesztésére. 

 Az ismeretanyag feldolgozása tevékenykedtető. 

 A tananyag mennyisége és tartalma megfelel a tanulók életkorának. 

 A tananyag feldolgozása tegye lehetővé a differenciált oktatást. 

 A tananyag feltárja a gyakorlati vonatkozásait, segíti a társadalomban és az emberi 

kapcsolatokban az eligazodást. 

 A minimum- és a többletkövetelmények elkülönülnek, az alkalmazott kiemelési 

eljárások megfelelőek. 

 Az ábra- és a képanyag igazodik a tananyag tartalmához. 

 És esztétikus külső és belső megjelenítés. 

 Adjon segítséget az egyes témakörökben elsajátított ismeretek rendszerezésében. 

Tartalmazzon az ismeretek elsajátítását ellenőrző, illve a ismeretek alkalmazását 

igénylő, a természetismereti kompetenciák elmélyítését segítő feladatokat.  

 

Jó, ha a tankönyvhöz készültek tanítást segítő eszközök, pl. tanári kézikönyv. 

 

A tanterv alkalmazásához szükséges speciális képesítési követelmények 

és tárgyi feltételek 

Képesítési feltételek 

Törvényi háttér: A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 17.§ 1. pont, b. bekezdése. 

Az első–negyedik évfolyamon a természet- és társadalomismeret tantárgyhoz tanitói, illetve 

konduktori végzettség szükséges. 

Tárgyi feltételek 

Az iskolában már meglévő tanári és tanulói demonstrációs eszközök (kiegészítve – szükség 

szerint – saját készítésű eszközökkel); szaktantermek; iskolai könyvtár infokommunikációs 

eszközök:. dvd, digitális tananyag, projektor, laptop  (lehetőség szerint), megfelelve a 

11/1994. MKM rendeletnek. 

Környezetismeret 

Célok és feladatok 

Az 1–4. évfolyam alapvető célja a természettudományok szempontjából, hogy a gyerekeket 

játékos módon megismertetik a tanítók azokkal az eljárásokkal, munkaformákkal, melyek a 

természet jelenségeinek vizsgálatát jellemzik. Az életkori sajátosságokkal összhangban az 

ismeretek gyakorlatiasak, a közvetlen hétköznapi tapasztalatokhoz köthetők. A megfigyelések 

elsősorban a mindennapok során spontán lezajló jelenségekre irányulnak, s csak fokozatosan 



EMBER A TERMÉSZEBEN KÖRNYEZETISMERET 1-4. ÉVFOLYAM 

9 

jelennek meg azok a vizsgálódások, kísérletek, helyzetek, melyekben mesterségesen idéznek 

elő természeti jelenségeket, hogy azután értelmezni lehessen a történteket. Ugyanakkor a 

gyerekek az életkori szakasz végéhez közeledve mindinkább érdeklődnek a jelenségek okai 

iránt. Az értelmezés igénye nem jelenti egyben a tudományosan helytálló értelmezés igényét 

is. Ami a kisgyerek számára logikus, nem biztos, hogy felnőtt ésszel is annak tekinthető. 

Ugyanakkor mind nagyobb jelentősége van az életkornak megfelelő, és a tudományos 

világképnek nem ellentmondó magyarázatoknak. Ebből a szempontból rendkívül fontos lehet 

néhány, az életkori szakaszhoz köthető kulcsfogalom körüljárása, tudatos fejlesztése. 

A 6–10 éves gyermekeket az érdeklődés, a nyitottság és az aktivitás iránti igény jellemzi, 

amikor a közvetlen és tágabb környezetüket figyelik, vizsgálják, megismerik. Ezeket az 

életkori adottságokat figyelembe véve a tantárgy olyan ismereteket ad, képességeket, 

készségeket fejleszt, amelyek segítik a megfigyeléseken, egyszerű vizsgálatokon alapuló 

ismeretszerzést. Továbbá biztosítja, hogy a tanulók megismerjék a különböző 

információhordozókat és tudjanak azokból tanítói segítséggel új ismeretekhez jutni.  

Mivel a tanulók közlési vágya ebben a szakaszban erős, sokat és szívesen beszélnek, ezért 

fontos, hogy legyen alkalmuk élményeiket, tapasztalataikat szóban elmondani, majd írásban 

nyelvtanilag helyesen megfogalmazni és rajzos formában kifejezni. A tantárgy bíztosítsa a 

tanulóknak az önkifejezési képességek kibontakozását a gyűjtőszenvedély, a rajz, a dal, a 

versmondás, a dramatizálás, a kézügyesség fejlesztésében. 

A tantárgy feladata továbbá, hogy a tanulók tudják megkülönböztetni a környezetükben levő 

élő és élettelen anyagokat, vegyék észre az élőlények és környezetük közti szoros 

kapcsolatokat. Fedezzék fel a természet szépségét, törekedjenek értékeinek megóvására. 

Környezettudatos viselkedés kialakítása, az állatvédelem, madáretetés fontossága. 

Környezetünk igényes alakítása, gondozása-virágültetés, locsolás, gereblyézés, szemétszedés. 

Témahét megszervezése minden tanévben környezetvédelemmel kapcsolatos témában. 

A mindennapok tapasztalataira építve, ismerjék meg az anyagi világ felépítését és működését, 

az anyag mennyiségi és minőségi változását. Takarékosságra nevelés-energiatakarékosság, 

anyagtakarékosság, szelektív hulladékgyűjtés-újrahasznosítás. / tanulmányi kirándulás a helyi 

hulladékgyűjtő telepen/ 

A környezetünk élőlényeinek megismerése tudatosítsa bennük az élet tiszteletét és az ember 

felelősségét a környezetért. Adományok gyűjtése olyan alapítványoknak, amelyek támogatják 

a fenti célokat. 

A lakóhely és a hazai táj megismerése során alakuljon ki a lakóhely és a  haza iránti szeretet, 

kötődés és értékeik védelme, óvása iránti igény. Igazodjanak el lakóhelyükön és a környező 

világ jellegzetességeiben. A lakóhely megismerése során tanuljanak meg önállóan, 

szabályosan, balesetmentesen közlekedni. Lokálpatriotizmus érzésének erősítése 3 hetes 

projekt keretében. 

Vegyék észre a természeti és a társadalmi folyamatok kölcsönhatásait, az ember hatását a 

természeti környezet állapotára. Érezzék, hogy felelősek a környezetük jövőjéért.  

Életkoruknak megfelelően tudjanak tájékozódni térben és időben.  

Életkori sajátságaiknak megfelelően legyenek tisztában testük felépítésével, működésével és 

tegyenek meg minden tőlük telhetőt egészségük megőrzéséért. Ismerjék és kerüljék el a 

testüket, egészségüket károsító hatásokat. Törekedjenek az egészséges életvitelre.  
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Követelmények 

1. Tájékozódás a tudomány - technika - társadalom kölcsönhatásairól  

A tanuló vegye észre a természeti és a társadalmi folyamatok kölcsönhatásait, az ember 

hatását a természeti környezet állapotára. Érezze, hogy felelős a környezete jövőjéért, és ezért 

óvja meg a környezete értékeit. 

Tudja, hogy a természetről mely tudományos módszerekkel (megfigyelés, vizsgálódás, 

kísérlet, mérés) szerezzük ismereteinket, és fokozatosan alakuljon benne az igény ezek elemi 

szintű megismerésére. 

Tudjon kérdéseket megfogalmazni az életkorának megfelelő, a családi környezetből hozott 

technikai és társadalmi ismeretekről. 

Legyen képes néhány, a mindennapi életben használt technikai eszköz működését 

megmagyarázni a hétköznapi ismeretek segítségével. 

Tudja néhány példán végigkísérni a nyersanyag termékké alakulását. 

2. Természettudományos megismerés 

A tanuló legyen képes a természet jelenségeit célzottan megfigyelni és a természeti, technikai 

tárgyakkal, jelenségekkel összefüggő elképzeléseit megfogalmazni. 

Tanítói irányítással tudjon egyszerű vizsgálatokat, kísérleteket végezni. Ismerje a 

vizsgálódások, mérések eszközeit, és tudja azokat eleinte tanítói segítséggel, majd önállóan 

használni. 

Tudja megfigyeléseit, tapasztalatait szóban és írásban nyelvtanilag helyesen megfogalmazni 

és rajzos formában kifejezni.  

Tudjon egyszerű képet és szöveget értelmezni, lényeget kiemelni. 

Legyen gyakorlata a mennyiségek mérésében és a mértékegységek használatában.  

Legyen képes ismereteket szerezni a természeti és a technikai környezet jelenségeiről, 

folyamatairól, ezek törvényszerűségeiről.  

Tanítói segítséggel tudjon tájékozódni egyszerűbb forrásanyagokban, és legyen jártas az 

ismeretek gyűjtésében. 

Legyen képes megadott szempontok szerint elemi szintű  összehasonlításokat, 

csoportosításokat végezni. 

3. Tájékozódás az élő és élettelen természetről 

3.1. Az anyag 

Tudjon az anyag és a tárgy között különbséget tenni.  

Legyen képes az anyagfajták különbözőségeit felismerni és megadott szempont szerint azokat 

csoportosítani. 

Vegye észre az anyagfajta és a használat közti összefüggéseket.  

Legyen képes egyszerű anyagok technikai formálására, egyszerű használati tárgy készítésére. 

Ismerje meg vizsgálódásaival a közvetlen környezetében előforduló fontosabb élőlényeket és 

élettelen dolgokat.  

Ismerje meg az anyagok különböző halmazállapotát és  halmazállapot-változását. 
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Életkorának megfelelő szinten tudja megfogalmazni az anyag szerkezetével kapcsolatos 

elképzeléseit, és játékos formában tudjon egyszerű keveréket, oldatot készíteni. 

3.2. Energia 

Legyen jártas a természetben előforduló alapvető jelenségek, folyamatok és a köztük lévő 

kölcsönhatások, összefüggések magyarázatára. 

Legyen képes felismerni és néhány szóval megfogalmazni a természeti jelenségek 

változásának okait. 

Ismerje fel, hogy a természetben az energia többféle formában van jelen, és tudja azt is, hogy 

azok egymásba átalakulnak. 

Tudatosuljon benne, hogy a technikai eszközöket működtető anyagok készletei végesek, ezért 

takarékosan kell bánni az anyagokkal és az energiával. 

3.3. Információ 

Legyen képes a szűkebb környezetében lévő tárgyak és élelmiszerek érzékelhető 

tulajdonságainak megtapasztalására. 

Tudjon információt szerezni a környezetében lévő tárgyakról, élőlényekről és az így szerzett 

ismeretekkel összehasonlításokat végezni. 

Tanítói segítséggel tájékozódjon gyermek enciklopédiákban, lexikonokban, internetes 

forrásokban. 

3.4. A tér 

Tudjon tájékozódni térben.   

Legyen képes távolságokat megbecsülni és megmérni.  

Tudjon tájékozódni a lakóhelyén, az útvonalrajzokon, különböző méretarányú egyszerű 

térképvázlatokon és térképen. Ismerje a legfontosabb térképjeleket (vizek, domborzat, 

államhatár, települések). Lokálpatriotizmus erősítése 3 hetes projekthéten. 

Legyen képes irányokat megadni viszonyítással vagy égtájakkal. Tudjon iránytűvel égtájakat 

meghatározni és irányított megfigyeléseket végezni a lakóhely környékén. 

Ismerje a lakóhelye földrajzi helyzetét Magyarországon. 

Ismerje fel a Földön kívüli térségek létét. 

3.5. Idő és a mozgás 

Tudjon tájékozódni a mindennapok időviszonyaiban. Szerezzen gyakorlatot az idő 

becslésében és mérésében.  

Ismerje és használja az idő tagolására szolgáló kifejezéseket: perc, óra, nap, hét, hónap, év.  

Tudja használni az időmeghatározó kifejezéseket: amikor kicsi (óvodás stb.) voltam, amikor 

szüleim gyerekek (fiatalok stb.) voltak, amikor a nagyszüleim gyerekek stb. voltak, nagyon 

régen. 

Tudjon az időben viszonyításokat végezni (pl. előbb, később, ugyanakkor, most, régebben, 

nagyon régen) és eseményeket, jelenségeket, tárgyakat, személyeket időrendbe állítani. 

Ismerje a napszakok, évszakok váltakozását.  

Tudja, hogy az idő múlása hatással van az élőlényekre, azok is megváltoznak. 

Ismerje fel a helyváltoztató mozgás és az eltelt idő közti összefüggéseket. 
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Legyen képes a tárgyak helyét és a mozgásokat is jellemezni. 

3.6. Lakóhely, Magyarország, a Föld és az Univerzum 

Lokálpatriotizmus erősítése: Ismerje meg az iskolája, a lakóhelye múltját, hagyományait, 

szokásait és az iskolai élet legfontosabb szabályait. Ismerje a lakóhely és  hazánk nagy 

tájainak természeti adottságait és az emberek életét e területeken, valamint a nemzeti 

ünnepeinkhez és jelképeinkhez kapcsolódó eseményeket. Alkalmazza a viselkedési és 

illemszabályokat. Tanulmányi séta – osztálykirándulás. 

Ismerje fel, hogy hazánkban élnek különböző kisebbségek és népcsoportok, ismerje meg 

hagyományaikat. Tudjon elemi ismereteket gyűjteni az égitestekről és legyen képes egyszerű 

megfigyeléseket végezni a meglévő tudásának az ellenőrzésére. 

Legyen elemi szintű ismerete a Föld alakjáról és a Naprendszer-beli égitestek viszonyáról, a 

napközpontú világképről. 

3.7. Rendszer 

Legyen képes környezetében megfigyelhető természetes és mesterséges rendszerek konkrét 

elemzésére, a változások elkülönítésére és leírására, a tanulni – tanulás kialakítása, erősítése, 

lényegkiemelés, ok-okozati összefüggések felismerése. 

3.8. Az élet 

Legyen elképzelése az élet értelmezésére, el tudja választani az élőt az élettelentől. 

Tegyen szert elemi evolúciós szemléletre a születéssel, egyedfejlődéssel és az örökléssel 

kapcsolatban. 

Legyen képes az élőlények főbb jellemzőit megfigyelni, elmondani, lerajzolni és néhány 

mondatban leírni.  

Tudjon élőlényeket egyszerű csoportokba (pl. növény, állat, gomba, emlős, madár, fásszárú, 

lágyszárú) sorolni.  

Ismerje testének felépítését, működését és az egészséges fejlődéshez szükséges 

élelmiszereket, az egészséges életmód feltételeit. 

Figyelje saját testének működését és ismerje fel az egészségestől eltérő változásokat, a 

betegség tüneteit. 

Rendelkezzen az egészsége megőrzéséhez szükséges higiénés szokásokkal, tudja mit kell 

tenni szervezete egészséges fejlődése érdekében.  

Fogadja el a testi fogyatékkal élő embereket, alakuljon ki irántuk segítőkész magatartás. 

Becsülje meg környezete értékeit. Ismerje a környezetét szennyező anyagokat. Lássa be, hogy 

a környezet állapota hatással van minden élőlény életére és az ember egészségére. értse meg 

az öko-tudatos gondolkodásmód fontosságát. 

Gyakorolja azokat a tevékenységeket, amelyek az otthon, a lakóhely, a szülőföld szeretetéhez 

vezet. 

1–2. évfolyam 

A tanterv kiemelt célja az élettelen és az élő természet alapismereteinek és az elemi 

természettudományos gondolkodás kialakításának megalapozása.  

Feladat továbbá, hogy a tanulók legyenek képesek a közvetlen környezetében tanítói 

irányítással megfigyeléseket végezni, a tapasztalatokat tudják tanítói kérdések segítségével 

elmondani néhány mondatban és rögzíteni írásban, rajzban.  
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Tudjanak méréseket végezni, használják helyesen a megtanult mértékegységeket. Tudják a 

környezetében előforduló tárgyak méretét saját testükhöz viszonyítani. Megadott szempontok 

alapján tudjanak csoportosításokat végezni. Legyen gyakorlatuk a különböző tárgyak, 

élőlények, jelenségek elemi szintű összehasonlításában. 

Tudják felsorolni helyes sorrendben a napszakokat, a napokat, a hónapokat és az évszakokat. 

Ismerjék az évszakok időjárását, a természet évszakos változását. 

Tudják a tárgy és az anyag fogalmát, ismerjék környezetük legfontosabb anyagfajtáit, azok 

halmazállapotát. Ismerjék az anyagok érzékelhető tulajdonságait. Értsék és használják a 

helyzetet és helyet meghatározó fogalmakat (előtte, mögötte, mellette, felette, alatta, közötte). 

Tudjanak tájékozódni időben és térben, pl. a lakóhelyen és annak környékén.  

Ismerjék a lakóhelyük főbb jellegzetességeit, múltját és hagyományát, emlékezzenek meg 

jeles nemzeti ünnepekről. 

Legyenek képesek az élőlények főbb jellemzőit megfigyelni, majd elmondani, leírni, 

lerajzolni. Tudják az élőlény jellemző jegyeit felsorolni.  

Ismerjék testük részeit és a helyes test és fogápolást. Tudjanak tájékozódni a testükön.  

Óvják, védjék a természet szépségeit.  

Kapcsolódások 

Az alábbi számok alapján azonosíthatók a hivatkozások: 

1. Tájékozódás a tudomány-technika-társadalom kölcsönhatásairól, a 

természettudományról, a tudományról és a tudomány megismerésének természetéről 

2. A természettudományos megismerés 

3. Tájékozódás az élő és az élettelen természetről 

3.1. Az anyag 

3.2. Energia 

3.3. Információ 

3.4. A tér 

3.5. Idő és mozgás 

3.6. A lakóhely, Magyarország, a Föld és az Univerzum 

3.7. Rendszer 

3.8. Az élet 
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1. évfolyam 

Kulcskompe-

tenciák, 

kiemelt 

fejlesztési 

feladatok 

Témakörök és 

altémák 

Óra-

szám 
A tartalom kulcselemei Tanulói tevékenységek Kapcsolódások 

 Tudományos 

megismerés 

alapozása 

(folyamatosan) 

 Megfigyelések, vizsgálódások, 

tapasztalatszerzés. 

A természeti és technikai tárgyakkal, 

jelenségekkel összefüggő elképzelések 

megfogalmazása beszélgetésekben. A 

vizsgált jelenségekkel kapcsolatos 

előzetes tudás számbavétele a 

megfigyelések, vizsgálódások végzése 

előtt.   

Változások felismerése, azok fontosabb 

okainak megnevezése tanítói segítséggel. 

A különböző tárgyak, élőlények, 

jelenségek tanult jellemzőinek elemi 

szintű összehasonlítása, csoportosítása a 

megismert szempontok és saját 

elképzelések alapján.  

Egyszerű képi és szöveges 

információk, jelek értelmezése a 

megismert területeken. 

Kulcsfogalmak fejlesztése: 

 megfigyelés, tapasztalat 

 változás 

 magatartás 

 

Tapasztalatszerzés tanulmányi séta során 

az osztályról, iskoláról és az iskola 

környékéről. 

A közvetlen környezet növényeinek, 

állatainak megfigyelése. 

A dolgok érzékelhető tulajdonságainak 

megtapasztalása. A megismert 

tárgyakról, élőlényekről képek gyűjtése. 

A tanuló meglévő tapasztalatainak 

(élményeinek) és megfigyeléseinek 

kifejezése szóban. 

Az évszakok változásának megfigyelése.  

Anyagok, tárgyak, élőlények 

csoportosítása megadott szempontok 

alapján. 

A megfigyelt élőlények felismerése 

képek, szövegek, filmfelvételek, 

szókártyák alapján. 

Munkatankönyv (tankönyv) feladatainak 

megoldása rajzolással, színezéssel, 

összekötéssel. 

Technika és rajz 

órák 
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Kulcskompe-

tenciák, 

kiemelt 

fejlesztési 

feladatok 

Témakörök és 

altémák 

Óra-

szám 
A tartalom kulcselemei Tanulói tevékenységek Kapcsolódások 

Kommuniká-

ciós 

Problémamego

ldó 

Együttműködés

i 

Honismeret 

Népismeret 

Tanulás 

1. 

Mesterségek 

és 

foglalkozások 

2 Régi és mai mesterségek, foglalkozások.  

A mindennapi életben használt, néhány 

technikai eszköz és azok működése. 

Nyersanyag és termék. 

Búza, liszt, kenyér 

 

Kulcsfogalmak fejlesztése: 

 megfigyelés, tapasztalat 

 változás 

 

A lakóhely régi mesterségeinek 

megismerése. 

Régi használati tárgyakról gyűjtemény 

(képi, tárgyi) készítése. 

Háztartásban használt egyszerű technikai 

eszközök működésének megismerése. Pl. 

dió- és mákdaráló, reszelő, hámozó 

használata. 

Egyszerű ételeink és nyersanyagai, pl. 

hogyan lesz a búzából kenyér? 

Magyar nyelv és 

irodalom 

Életvitel és 

gyakorlati 

ismeretek 

Ének-zene 

 

1 
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Kulcskompe-

tenciák, 

kiemelt 

fejlesztési 

feladatok 

Témakörök és 

altémák 

Óra-

szám 
A tartalom kulcselemei Tanulói tevékenységek Kapcsolódások 

Kommuniká-

ciós 

Problémameg-

oldó 

Együttműkö-

dési 

Szabálykövető 

Kommuniká-

ciós kultúra 

Környezeti 

nevelés 

Tanulás 

Testi nevelés 

2. Élettelen 

természet 

4 A tárgy és az anyag megkülönböztetése 

a nyelvhasználatban. 

Használati tárgyak anyagai.  

A természetes és a mesterséges 

anyagok. Egyszerűbb anyagok technikai 

formálása, használati tárgyak készítése.  

A halmazállapotok bemutatása. 

Szilárd, folyékony, légnemű. 

Halmazállapot-változások felismerése. 

Jég, víz, gőz. Változások páros 

kölcsönhatásokban. Az anyaggal 

kapcsolatos gyermeki elképzelések 

feltárása egy adott vizsgálódás során.   

Egyszerű keverékek és oldatok 

készítés. Különféle anyagok felismerése, 

megkülönböztetése (üveg, fém, 

műanyag, fa, gumi, textil, papír). 

 Az anyagok és belőlük készíthető 

tárgyak közti összefüggések felismerése. 

Kulcsfogalmak fejlesztése: 

- anyag 

- megfigyelés, tapasztalat 

- változás 

- halmazállapot 

- magatartás 

- anyagok összetétele: definiálandó 

- (szervetlen és szerves anyagok: 

még nem definiálandó) 

 

A tárgy (test) és az anyag közti 

különbség tudatosítása. 

A lakás, az iskola, a játszótér tárgyai és 

azok anyagainak felismerése, 

összehasonlítása. 

Játékok tervezése és készítése 

mesterséges és természetes (pl. növényi 

termések) anyagok felhasználásával. Az 

olló, ragasztó és egyéb eszközök 

rendeltetésszerű használata.  

A szilárd, a folyékony és a légnemű 

anyagok bemutatása elemi szinten. A 

halmazállapotok megfigyelése. 

A víz halmazállapotainak megfigyelése 

és megismerése. A megfigyelt 

változások elmondása. 

A búzaszem és a belőle készült liszt, 

korpa, búzadara megfigyelése szabad 

szemmel és nagyító alatt. A 

tapasztalatok megbeszélése. 

Élelmiszer-ipari nyersanyagokból 

egyszerű keverékek, és víz 

hozzáadásával oldatok készítése. 

Egyszerű megfigyelések és kísérletek 

végzése. 

A környezetünkben előforduló anyagok 

felismerése és csoportosítása anyagaik 

(fa, kő, papír stb.), tulajdonságaik 

(kemény, puha, érdes stb.) alapján. 

Életvitel és 

gyakorlati 

ismeretek 

 

3.1, 3.2 
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Kulcskompe-

tenciák, 

kiemelt 

fejlesztési 

feladatok 

Témakörök és 

altémák 

Óra-

szám 
A tartalom kulcselemei Tanulói tevékenységek Kapcsolódások 

Döntési 

képesség 

Kommuniká-

ciós 

Információs 

kultúra 

3. Információ 1 Információszerzés érzékeléssel.  

Tapintás, ízlelés, látás, hallás. 

Egyszerű játékok a hang, a fény és a 

hő terjedésével kapcsolatban. 

Az anyagok (élelmiszerek) érzékelhető 

tulajdonságainak vizsgálata 

tapasztalással.  

Játékos érzékelési (hanggal, hővel, 

fénnyel) gyakorlatok. 

Életvitel és 

gyakorlati 

ismeretek, 

Informatika 

 

3.3, 3.2 

Együttműkö-

dési 

Szabálykövető 

Tanulás 

4. 

Tájékozódás 

2 Térérzet tudatosítása, tájékozódás a 

térben, irányok, távolságok, hosszak, 

nagyságrendek meghatározása. Becslés, 

mérés. 

Kulcsfogalmak fejlesztése: 

 megfigyelés, tapasztalat 

 

A saját testhez viszonyított irányok.  

Játékos feladatokkal az irányok helyes 

használata. Távolságok meghatározása 

becsléssel. A becsült értékek ellenőrzése 

méréssel. A két érték egybevetése. 

Matematika 

Mértékegységek 

 

2, 3.4 
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Kulcskompe-

tenciák, 

kiemelt 

fejlesztési 

feladatok 

Témakörök és 

altémák 

Óra-

szám 
A tartalom kulcselemei Tanulói tevékenységek Kapcsolódások 

Kommuniká-

ciós 

Szabálykövető 

Lényegkieme-

lő 

Testi egészség 

Környezeti 

nevelés 

Népismeret 

5. Évszakok 6 Ismerkedés a természet ciklusaival.  

A napszakok váltakozása, jellemzői. 

Az időjárás változása.  

Az időjárás elemei. Napsugárzás, 

hőmérséklet, szél, csapadék.  

A változás okainak felismerése tanítói 

segítséggel. 

A hét napjainak elnevezése, sorrendje. 

A hónapok nevei és sorrendje. 

Évszakok, ősz, tél, tavasz, nyár. Az 

évszakok jellemzői. 

Az élővilág évszakos változása. 

Ünnepek, szokások. Helyi 

rendezvények. 

 

Kulcsfogalmak fejlesztése: 

- halmazállapot 

- megfigyelés, tapasztalat 

- változás 

- energia (nem megnevezve) 

 

 

A megfigyelések, az eredmények rajzos 

rögzítése. A nap időtartamának, a 

napszakok váltakozásának megfigyelése.  

Időjárás megfigyelése és lejegyzése 

rajzos formában. A napi időjárás 

elmondása szóban. 

A víz eltérő halmazállapotainak 

felismerése. 

A napok, a hónapok, az évszakok 

rendezése, csoportosítása. 

Az évszakok jellemzőinek megfigyelése. 

Az élővilág évszakos változásának 

megfigyelése. 

Az évszakokhoz kapcsolódó ünnepek, 

szokások megismerése, ezeken való 

részvétel. Dramatikus játékok. 

Projektmódszer, témahét. 

Magyar nyelv és 

irodalom 

Művészetek  

 

3.5, 3.1, 3.7, 3.8 
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Kulcskompe-

tenciák, 

kiemelt 

fejlesztési 

feladatok 

Témakörök és 

altémák 

Óra-

szám 
A tartalom kulcselemei Tanulói tevékenységek Kapcsolódások 

Tanulás 

Együttműkö-

dési 

Narratív 

Problémameg-

oldó 

Kommuniká-

ciós 

Honismeret 

Környezeti 

nevelés 

6. Az otthon, 

az iskola és a 

lakóhely 

4 Az otthon, élet a családban. 

Rokonok, szomszédok, barátok. 

A család: család tagjai, tulajdonságok, 

foglalkozások, családi ünnepek. 

Gondoskodás a családban. 

Óvoda és iskola közötti különbségek. 

Napirend, időbeosztás  

Az iskola dolgozói és munkájuk. 

Az iskolai élet legfontosabb 

szabályainak megismerése. Köszönés, 

kérés, megköszönés. 

A lakóhely nevezetességei, 

jellegzetességei.  

Kulcsfogalmak fejlesztése: 

 megfigyelés, tapasztalat 

 változás 

 

Családi fényképek, családrajzok. A 

családi munkamegosztás. 

Az iskola épületének, környékének 

bejárása. Tájékozódás az iskolában. 

Az iskolai szokások megismerése, 

gyakorlása. 

Illemszabályok gyakorlása dramatikus 

játékokkal – beilleszkedési, 

alkalmazkodási problémák, másság 

felismertetése – normasértő magatartás 

bemutatása. 

Ismerkedés lakóhely nevezetességeivel, 

jellegzetességeivel. Séta az iskola 

környékén. 

Életvitel és 

gyakorlati 

ismeretek 

Magyar nyelv és 

irodalom 

Művészetek 

 

3.4, 3.5, 3.6,  
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Kulcskompe-

tenciák, 

kiemelt 

fejlesztési 

feladatok 

Témakörök és 

altémák 

Óra-

szám 
A tartalom kulcselemei Tanulói tevékenységek Kapcsolódások 

Kommuniká-

ciós 

Lényegkieme-

lő 

Tanulás 

Környezeti 

nevelés 

7. Az élet 

7.1. Az élő 

természet 

9 

5 

Az élő és élettelen jellemzői. Élőlény, 

ember, állat, növény. 

Az élővilág szerveződési szintjei 
(növényi és állati szervek, 

szervrendszerek).  

A virágos növény, a fa és a cserje.  

Fásszár, lombkorona. 

Az állat- és a növényfogalom 
gazdagítása. Az élőlények egyszerű 

csoportokba sorolása.  

Életjelenségek (mozgás, táplálkozás, 

növekedés) megismerése. 

A növények anyagcseréjével 
kapcsolatos gyermeki elképzelések 

feldolgozása. 

A környezetünk állatainak – 

hobbiállatok – élete. 

Téli madárvédelem. 

Az élőlények csoportosítása. 

A természeti környezetben tanúsított 

helyes magatartás kialakítása. 

- Kulcsfogalmak fejlesztése:  

- megfigyelés, tapasztalat 

- változás 

- energia (nem megnevezve) 

- (életjelenségek: még nem 

definiálandó) 

- (környezet- és természetvédelem: 

még nem definiálandó) 

- (szerveződési szint: még nem 

definiálandó) 

 

Az élőlények és az élettelen dolgok 

megkülönböztető jegyeinek felismerése, 

összehasonlításuk. 

A virágos növény, a fa és a cserje 

részeinek megfigyelése, megismerése. A 

környezetben előforduló növények 

részeinek gyűjtése, rajzolása, 

csoportosítása. 

Főbb élőlénycsoportok, a növények és az 

állatok felismerése.  

Életjelenségek megfigyelése. 

A környezetben leggyakoribb növények 

(szobanövények vagy kerti virágok) 

gondozása.  

Otthon tartott kisállatok megfigyelése 

(mérete, alakja, színe, mozgása, 

életmódja, szaporodása), megismerése, 

gondozásuk elemi ismerete. Kérdésre az 

állat jellegzetességeinek felsorolása. 

Madáreleség készítése magokból. 

Élőlények csoportosítása megadott 

szempontok alapján. 

Magyar nyelv és 

irodalom 

Művészetek 

Informatika 

 

3.8. 
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Kulcskompe-

tenciák, 

kiemelt 

fejlesztési 

feladatok 

Témakörök és 

altémák 

Óra-

szám 
A tartalom kulcselemei Tanulói tevékenységek Kapcsolódások 

Kommuniká-

ciós 

Lényegkieme-

lő 

Életvezetési  

Testi és lelki 

egészség 

Énkép és 

önismeret 

7.2. Az ember 3 A születéssel, az egyedfejlődéssel és az 

öröklődéssel kapcsolatos gyermeki 

elképzelések felszínre hozása. 

Kistestvérem született. 

Test fő részei, testrészek, 

érzékszervek. 

A szervezet számára szükséges 

táplálékok ismerete, a megfelelő 

táplálkozási és étkezési szokások 
kialakítása.  

Az egészséges életmód: tisztálkodás, 

fogápolás, helyes öltözködés, testedzés. 

Kulcsfogalmak fejlesztése: 

- megfigyelés, tapasztalat 

- változás 

- energia (nem megnevezve) 

- egészség 

- (életjelenségek: még nem 

definiálandó) 

- (szerveződési szint: még nem 

definiálandó) 

- magatartás 

 

A születéssel, a csecsemő fejlődésével és 

az öröklődéssel kapcsolatos (kihez 

hasonlít a baba?) tapasztalatok 

megbeszélése. 

A emberi test részeinek felismerése. 

Tájékozódás a saját testen.  

A helyes napirend, étrend összeállítása. 

Az évszakoknak megfelelő öltözködés. 

A helyes tisztálkodási szokások 

kialakítása. A helyes fogápolás 

gyakorlása. Helytelen szokások 

megbeszélése. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom 

Művészetek 

Matematika 

 

3.8. 
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Kulcskompe-

tenciák, 
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fejlesztési 

feladatok 

Témakörök és 

altémák 

Óra-

szám 
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Környezeti 

nevelés 

Kommuniká-

ció 

7.3. Környeze-

tünk védelme 
1 Lakóhelyi környezetvédelmi 

problémával való foglalkozás. Az 

osztály, az iskola, és az iskola 

környéke tisztaságának óvása. 
Egyéni és közösségi környezetvédelmi 

cselekvési formák kialakítása. 

Annak felismerése, hogy a környezet 

állapota az ember egészségére is hatással 

van 

Kulcsfogalmak fejlesztése: 

- megfigyelés, tapasztalat 

- változás 

- környezet- és természetvédelem: 

definiálandó 

 

Hulladékgyűjtés, rend és tisztaság 

igénylése. Az osztály és az iskola 

növényeinek ápolása. 

Az egészséges életkörülmények 

igénylése. 

3.8. 
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2. évfolyam 

Kulcskompe-

tenciák, 

kiemelt 

fejlesztési 

feladatok 

Témakörök és 

altémák 

Órasz

ám 
A tartalom kulcselemei Tanulói tevékenységek Kapcsolódások 

 Tudományos 

megismerés 

alapozása 

(folyamatosan) 

 A természeti és technikai tárgyakkal, 

jelenségekkel összefüggő elképzelések 
megfogalmazása beszélgetésekben. 

A mindennapi életben fontos szerepet 

játszó mennyiségek és azok mérésének 

fokozatos megismerése, gyakorlása. A 

tanulók meglevő tudásnak számbavétele a 

megfigyelések, kísérletek végzése előtt. 

Tanítói segítséggel tájékozódás 

egyszerűbb forrásanyagokban. 

Változások felismerése, azok fontosabb 

okainak megnevezése tanítói segítséggel. 

A különböző tárgyak, élőlények, 

jelenségek tanult jellemzőinek elemi 

szintű összehasonlítása, csoportosítása a 

megismert szempontok és saját 

elképzelések alapján. Egyszerű képi és 

szöveges információk, jelek értelmezése 
a megismert területeken. 

Kulcsfogalmak fejlesztése: 

 megfigyelés, tapasztalat 

 változás 

 magatartás 

 történelmi dokumentum (forrás) 

 

Beszélgetések a tanulók tapasztalatairól és 

megfigyeléseiről. Az adott tárgyról, 

jelenségről véleményalkotás. 

Egyszerű mérések végzése, 

mértékegységek használata. A 

hosszúságmérés, térfogatmérés, 

tömegmérés, hőmérsékletmérés 

gyakorlása.  

A dolgok érzékelhető tulajdonságainak 

megtapasztalása. Tapasztalatszerzés 

tanulmányi séta, kirándulás során, a 

lakóhelyen. 

Újságokból, könyvekből képek, cikkek 

gyűjtése a lakóhelyről, a haszonállatokról 

és a tápláléknövényekről. 

Érzékelések alapján összehasonlítások 

végzése, pl. melegebb, hidegebb, simább. 

Gyűjtemények készítése a természetben, 

háztartásban található tárgyakból. 

Használati tárgyak csoportosítása az 

anyaguk alapján. 

Kérdések feltevése az adott összefüggéssel 

kapcsolatban. 

A munkatankönyv, feladatlap kérdéseire 

vagy szóbeli kérdésekre önálló írásbeli 

válaszadás. 

Matematika 

Életvitel és 

gyakorlati 

ismeretek 

Informatika 

Könyvtár 
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Kulcskompe-
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fejlesztési 

feladatok 

Témakörök és 

altémák 

Órasz

ám 
A tartalom kulcselemei Tanulói tevékenységek Kapcsolódások 

Együttműkö-

dési 

Kommuniká-

ciós 

Problémameg-

oldó 

Szabálykövető 

Hon- és 

népismeret 

Környezeti 

nevelés 

Felkészülés a 

felnőtt lét 

szerepeire 

1. 

Mesterségek, 

foglalkozások 

2 Az emberi tevékenység hatása a 

természeti környezetére. 

Természetvédelem, környezetvédelem. 

 A hagyományos és modern 

fakitermelés folyamata.  

A favágás hagyományos eszközeinek és 

modern gépeinek megismerése.  

Fejsze, fűrész, láncfűrész. 

Az anyag nyersanyagból termékké 

alakulása. 

Fűrésztelep, deszka, asztalos. 

 

Kulcsfogalmak fejlesztése: 

 megfigyelés, tapasztalat 

 változás 

 energia (nem megnevezve) 

 

 

A hagyományos favágás és a gépesített 

fakitermelés összehasonlítása. 

A favágás hagyományos eszközeinek és 

modern gépeinek működése. 

A fa feldolgozási folyamatának nyomon 

követése. Fából készült tárgyaink. 

Gyűjtőmunka, kiállítás. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom 

Életvitel és 

gyakorlati 

ismeretek 

 

1 
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fejlesztési 

feladatok 
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Órasz
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Együttműkö-

dési 

Kommuniká-

ciós 

Problémameg-

oldó 

Szabálykövető 

Döntési 

Honismeret 

Környezeti 

nevelés 

Tanulás 

2. Élettelen 

természet 

2.1.Az anyag  

5 Anyagfajták különbözőségének 

felismerése, anyagnevek anyagfajtákhoz 

rendelése. A tárgyak anyagai.  

Környezetünk anyagainak 

halmazállapota.  

A víz tulajdonságai, halmazállapotai. 

A levegő tulajdonságai, mozgása. 

Környezetvédelem – a levegő, víz 

érték! 

Az anyagok tulajdonságai. Alaktartás, 

átlátszóság, összenyomhatóság. 

Az anyagfajta és a használata közti 

összefüggés felismerése.  

Egyszerűbb anyagok technikai 

formálása, használati tárgyak készítése.  

Az anyag szerkezetével kapcsolatos 

gyermeki elképzelések feltárása. 

A természetes és mesterséges anyagok 

szerkezetének megismerése 

Az anyagok mérhető és nem mérhető 

tulajdonságai. Becslések, egyszerű 

mérések végzése. Térfogat-, tömeg-, 

hőmérsékletmérés. 

Kulcsfogalmak fejlesztése: 

- anyag 

- megfigyelés, tapasztalat 

- változás 

- energia (nem megnevezve) 

- magatartás 

- anyagok összetétele 

- (szervetlen és szerves anyagok: 

még nem definiálandó) 

 

A mesterséges környezetünkben gyakori 

anyagfélék megfigyelése. A 

megnevezések gyakorlása.  

Az anyagok csoportosítása 

halmazállapotuk alapján. 

A víz halmazállapot-változásainak 

ismételt bemutatása. 

Egyszerű használati tárgyak készítése 

fából, papírból, textilből, bőrből stb. 

A természetes és mesterséges anyagok 

szerkezetének megfigyelése szabad 

szemmel és nagyító alatt. A 

tapasztalatok megbeszélése és rögzítése 

Becslések, egyszerű mérések végzése 

tanítói segítséggel. Mérőeszközök és a 

mértékegységek használata. 

Kísérletek végzése. 

Tanulmányi séta. Megemlékezés a víz 

világnapjáról. 

 

 

Életvitel és 

gyakorlati 

ismeretek 

Művészetek 

Matematika 
Mértékegységek: 

(kg, dkg, l, dl, 

ºC), 

 

2, 3.1 
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fejlesztési 

feladatok 

Témakörök és 
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Órasz
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dési 
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ciós 
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oldó 

Szabálykövető 

Környezeti 

nevelés 

3. Információ 1 Információszerzés érzékeléssel.  

A közvetlen környezetben levő dolgok 

(tárgyak, élelmiszerek) érzékelhető 

tulajdonságainak megismerése. 

 

Kulcsfogalmak fejlesztése: 

 megfigyelés, tapasztalat 

 

A közvetlen környezetben levő dolgok 

érzékelhető tulajdonságainak 

megtapasztalása.  

Összehasonlítások az érzékletek alapján, 

a megfigyelések és a tapasztalatok 

kifejezése szóban. 

Életvitel és 

gyakorlati 

ismeretek  
 

2, 3.3, 3.1 

Együttműködé

si 

Kommuniká-

ciós 

Problémameg-

oldó 

Szabálykövető 

Környezeti 

nevelés 

Honismereti 

nevelés 

Tanulás 

4. 

Tájékozódás 

3 Térérzet tudatosítása, tájékozódás a 

térben, irányok. távolságok, hosszak, 

nagyságrendek meghatározása. 

Az otthonuk környezete. 

Út az iskolába.  

Az iskola környéke.  

 

Kulcsfogalmak fejlesztése: 

 megfigyelés, tapasztalat 

 

Tájékozódás az osztályban és az iskola 

épületében. Távolságok meghatározása 

becsléssel és méréssel. A hosszúság 

mértékegységeinek használata.  

Az otthonuk környékének megfigyelése. 

Nevezetes épületek sorba rendezése.  

Egyszerű útvonalrajzok készítése. 

Az iskola környékének megfigyelése. 

Makett készítése az iskola környékéről. 

 

Informatika, 

Matematika 

Mértékegységek: 

(m, dm, cm) 

 

1, 2, 3.4 
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Honismeret 
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5. Az idő 2 Tájékozódás az időben.  

Ma, tegnap, holnap. 

Az idő tagolására szolgáló kifejezések 

használata, az idő becslése és mérése. 

Perc, óra, nap, hét, hónap, év.  
A naptár. Időmérő szerkezetek. 

Az élővilág néhány éves ciklusa.  

Az év jeles napjai. Karácsony, farsang, 

húsvét, Szent Iván és Péter-Pál napja. 

Kulcsfogalmak fejlesztése: 

 megfigyelés, tapasztalat 

 változás 

 idő (nem definiálva) 

 a történelmi idő tagolása, 

kronológia 

 

Az időhatározó kifejezések 

használatának gyakorlása.  

Az idő múlásának mérése, a 

mértékegységek, használata. 

A naptár használata.  

A természet változásához fűződő jeles 

napok hagyományai. 

Magyar nyelv és 

irodalom 

Matematika 

 

2, 3.5 

Együttműkö-

dési 

Kommuniká-

ciós 

Problémameg-

oldó 

Szabálykövető 

Környezeti 

nevelés 

Hon- és 

népismeret 

Tanulás 

6. 

Lakóhelyisme

ret 

4 A lakóhely és környékének 

felszínformái, vizei. Síkság, dombok, 

hegyek, völgy, patak, folyó, tó. 

A lakóhely múltjának megismerése, a 

lakóinak élete régen és most.  

Családi és nemzeti ünnepek. 

 

Kulcsfogalmak fejlesztése: 

 megfigyelés, tapasztalat 

 

A lakóhely felszínének és vizeinek 

megfigyelése tanulmányi séta során. A 

felszín kialakítása terepasztalon. 

Felszínformák elnevezéseinek 

gyakorlása. 

Helytörténeti múzeum megtekintése. 

A lakóhely népszokásainak 

megismerése, ápolása. 

Magyar nyelv és 

irodalom 

Helytörténeti 

múzeum 

Művészetek 

 

2, 3.6 
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Együttműkö-

dési 

Kommuniká-

ciós 

Problémameg-

oldó 
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7. Az élet 

7.1. Az élő 

természet 

 

9 

6 

Az állat- és a növényfogalom 

gazdagítása. 

A növény szerveinek megismerése a 

táplálék növényeinken. A zöldségek és a 

gyümölcsök szerepe a 

táplálkozásunkban. 

Néhány haszonállat és vadon élő állat 

főbb jellemzőinak megismerése.  

Kapcsolatuk a környezetükkel.  

Az élőlények egyszerű csoportokba 

sorolása. 

A környezet élőlényeinek megbecsülése, 

védelme.  

Téli madárvédelem. 

Kulcsfogalmak fejlesztése: 

 megfigyelés, tapasztalat 

 változás 

 energia (nem megnevezve) 

 (életjelenségek: még nem 

definiálandó) 

 (környezet- és természetvédelem: 

még nem definiálandó) 

 (szerveződési szint: még nem 

definiálandó) 

 

Séta a piacon vagy látogatás a 

zöldségboltban.  

Zöldségfélék, gyümölcsök megfigyelése. 

A tapasztalatok rögzítése rajzban, 

írásban. 

Az állat főbb jellemzőinek elmondása 

szóban. Az állatok felismerése szöveg, 

kép alapján. Az élőlények és 

környezetük közötti kapcsolat 

megértése. 

Haszon- és a vadon élő állatok képeinek 

csoportosítása. Élőlények csoportosítása 

adott szempontok alapján (állatok, 

növények, fásszárú, lágyszárú, madár, 

emlős). 

Madáretető készítése. 

 

Életvitel és 

gyakorlati 

ismeretek 

Művészetek 

Magyar nyelv és 

irodalom 

 

2, 3.7, 3.8. 
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Kulcskompe-

tenciák, 

kiemelt 

fejlesztési 

feladatok 

Témakörök és 

altémák 

Órasz

ám 
A tartalom kulcselemei Tanulói tevékenységek Kapcsolódások 

Együttműkö-

dési 

Kommuniká-

ciós 

Problémameg-

oldó 

Narratív 

Környezeti 

nevelés 

Önismeret 

Énkép 

Tanulás 

7.2. Az ember 4 Az egyedfejlődéssel és az öröklődéssel 

kapcsolatos gyermeki elképzelések 

megbeszélése. 

Csecsemő, gyermek, serdülő, felnőtt, 

idős. 

Testünk belső szervei és azok szerepe. 

Helyes test és fogápolás. 

A szervezet számára szükséges 

táplálékok ismerete, a megfelelő 

táplálkozási szokások kialakítása.  

Gyermekbetegségek, és ezeket 

gyógyító orvosok munkájának 

megismerése. 

Eltérő fejlődésű embertársaink 

Kulcsfogalmak fejlesztése: 

- megfigyelés, tapasztalat 

- változás 

- energia (nem megnevezve) 

- egészség 

- életjelenségek: definiálandó 

- (szerveződési szint: még nem 

definiálandó) 

- magatartás 

 

Én is változtam, a család tagjainak külső, 

belső tulajdonságainak megfigyelése, 

mérések végzése a testen. A családfa. 

A belső szervek megnevezése. 

A fog- és testápolási módok 

megismerése és gyakorlása. 

A táplálékok egyszerű csoportosítása. 

Az étkezés illemszabályainak 

gyakorlása. 

Beszélgetések a gyerekbetegségekről, a 

gyógyításról és a környezetünkben élő 

fogyatékos, sérült emberekről. 

Művészetek 

Magyar nyelv és 

irodalom 

3.8 
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Kulcskompe-

tenciák, 

kiemelt 

fejlesztési 

feladatok 

Témakörök és 

altémák 

Órasz

ám 
A tartalom kulcselemei Tanulói tevékenységek Kapcsolódások 

Együttműkö-

dési 

Kommuniká-

ciós 

Problémameg-

oldó 

Környezeti 

nevelés 

7.3.Környeze-

tünk védelme 

1 Ártalmas anyagok az otthonunkban és a 

környezetünkben. 

Levegő-, víz-, talajszennyező anyagok. 

A környezet állapotának hatása az ember 

egészségére. Környezet- és ökotudatos 

életmód kialakítása. 

Kulcsfogalmak fejlesztése: 

 környezet- és természetvédelem 

 energia (nem megnevezve) 

 anyag 

 megfigyelés, tapasztalat 

változás 

 

 

Az otthonunkban található és használt 

ártalmas anyagok (mosószerek, 

vegyszerek) megismerése. 

Beszélgetés a környezetünk szennyező-

forrásairól és a környezetünk 

védelméről. 

 

3.1, 3.6, 3.8 
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A továbbhaladás feltételei 

 A tanuló legyen képes a közvetlen környezetében önállóan megfigyeléseket 

végezni, a tapasztalatait tudja tanítói kérdések segítségével elmondani szóban, és 

rögzíteni írásban, rajzban.  

 A tanult jelenségeket, élőlényeket ismerje fel, nevezze meg. 

 Megadott szempontok alapján tudjon csoportosításokat végezni. 

 Tudjon méréseket végezni, használja helyesen a megtanult mértékegységeket. 

 Sorolja fel helyes sorrendben a napszakokat, a napokat, a hónapokat és az 

évszakokat. Ismerje az évszakok időjárását, a természet évszakos változását. 

 Használja helyesen a tárgy és anyag fogalmát, ismerje környezete legfontosabb 

anyagfajtáit, azok halmazállapotát. Ismerje az anyagok érzékelhető tulajdonságait. 

 Használja helyesen a helyzetet és helyet meghatározó fogalmakat (előtte, mögötte, 

mellette, felette, alatta, közötte). 

 Legyen képes az élőlények főbb jellemzőit megfigyelni, majd elmondani, leírni, 

lerajzolni. Tudja egy tanult élőlény jellemző jegyeit felsorolni. 

 Ismerje testének részeit és a helyes test és fogápolást. Tudjon tájékozódni a testén.  

 Ismerje lakóhelyének főbb jellegzetességeit és legalább egy hagyományát. 

 Nevezze meg az otthona és az iskola között levő legfőbb közlekedési 

veszélyforrásokat.  

Tudjon bemutatkozni, idegent a lakóhelyén útbaigazítani. 

Ellenőrzés, értékelés 

Első osztályban negyedévenként szöveges értékelés, 2. osztályban évközben 

érdemjeggyel, félévkor és évvégén szövegesen, melynek szempontjai: 

 a megfigyelésekben tapasztalatgyűjtési feladatokban mennyire aktív, együttműködő, 

 hogyan viszonyul környezetéhez, hogyan kapcsolódik be az irányított tevékenységekbe, 

 hogyan képes tapasztalatait szóban megfogalmazni, ismereteit hogyan tudja alkalmazni 

a mindennapi életben. 

Tanév végén: 

Kiválóan megfelelt:  

 

Az a tanuló, aki minden tanítási órán aktívan dolgozik.  

Folyamatos gyűjtőmunkát végez. 

A tananyagról és a megfigyelési tapasztalatairól összefüggően be tud számolni. 

Beszámolóiban használja a tanult szakszavakat. 

Írásbeli munkái tetszetősek. 

Maximálisan igyekszik a feladatai pontos elvégzésére. 
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Jól megfelelt: 

Az a tanuló, aki a tanítási órákon aktívan dolgozik.  

Gyűjtőmunkát végez. 

A tananyagról és a megfigyelési tapasztalatairól kevés tanítói segítséggel tud 

beszámolni. 

Beszámolóiban igyekszik használni a tanult szakszavakat. 

Igyekszik a feladatai pontos elvégzésére. 

Megfelelt: 

Az a tanuló, aki tanórákon keveset aktivizálja magát. 

Feladatainak elvégzésére, kötelességeire gyakran figyelmeztetni kell. 

Beszámolóit kérdések segítségével tudja megtenni. 

Írásbeli munkáiban hiányosságok, pontatlanságok fordulnak elő. 

 

Felzárkóztatásra szorul: 

 

Az a tanuló, aki tanórákon nem aktív.  

Feladatait nem végzi el. 

Ismereteiről nem tud beszámolni. 

Írásbeli munkái hiányosak, pontatlanok. 

 

2. évfolyam: 

Ellenőrzés, értékelés: 

 Félévente minden tanulónak legalább egy szóbeli felelete legyen.  

 Egy-egy témakör összefoglalása után írásbeli számonkérés. 

 Az első és a második félév lezárásakor az adott időszakra vonatkozó tantervi 

követelmények teljesítésének diagnosztikus felmérése. 

 Folyamatosan értékelhető még:  

o a kísérletekben való részvétel 

o az eszközök szakszerű használata 

o egyéni felkészülés után beszámoló egy-egy témából ismereteinek 

alátámasztása gyűjtőmunkával 

 Folyamatosan értékelhető még:  

 A tanuló aktivitása ismeretszerző tevékenység során (tanulmányi séták, kísérletek, tanóra). 

 Egyéni felkészülés után beszámoló egy-egy témából. 

 Témakörökhöz kapcsolódó gyűjtőmunka (szakirodalom, eszközök, anyagok). 

 Félévenként a füzet szöveges értékelése. 

 

Kiválóan megfelelt: 

 Az élő élettelen természet összefüggéseit önállóan észleli, meg tudja nevezni, minőségi és 

mennyiségi tulajdonságait is felismeri, megnevezi. 

 Felismeri a viszonyítás, becslés korlátait és a mérés szükségességét. 

 Ismeri néhány mennyiség mérésének módját. 
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 Biztonsággal, önállóan használja a méréshez szükséges eszközöket. 

 Önállóan végez összehasonlításokat, csoportosításokat, mind megadott, mind választott 

szempontok alapján. 

 Önállóan felismeri és megnevezi a környezetében előforduló anyagok, tárgyak mérhető 

tulajdonságait (hosszúság, tömeg, hőmérséklet, idő). 

 Tudja, hogy mérés összehasonlítás. 

 Képes közelítő becslésre, tud viszonyítani. 

 Tapasztalatait képes önállóan leírni szóban, rajzban, írásban. 

 Képes egyszerű táblázat készítésére. 

 A szabályszerűségeket önállóan felismeri. 

 Az időmérésre alkalmas periodikus jelenségeket önállóan felismeri. 

 Tud időtartamot becsülni és mérni önállóan. 

 A nap, óra, perc, másodperc mértékegységeket helyesen használja. 

 A tanult módszereket önállóan használja fel az élőlények életközösség megismeréséhez. 

 Önállóan felismeri az élőlény és környezete közti összefüggést. 

 A megfigyelt állatokat le tudja írni szóban külső jegyeik alapján képről vagy emlékezetből. 

 A különböző élőhelyeken előforduló növényeket, állatokat önállóan megfigyeli, 

összehasonlítja, csoportosítja a helyi sajátosságok figyelembevételével . 

 Óvja és ápolja közvetlen környezete növény és állatvilágát. 

 Megfelelően használja a gyermeklexikonokat. 

 Ismeri és gyakorolja az egészséges fejlődés feltételeit. 

 Felismeri az egészségestől eltérő állapotot és tüneteit. 

 Felismeri az emberi test mérhető tulajdonságait 

 Észleli a testhőmérséklet és az egészség közti összefüggést. 

 Ismeri Szolnok főbb jellegzetességeit. 

 Ismertetni tud lakóhelye hagyományai körül egyet. 

 Útba tudja igazítani az idegent Szandaszőlősön. 

Jól megfelelt: 

 A mérhető tulajdonságok felismerésére kevés segítséggel képes!  

 Az élő és élettelen természet összefüggéseit meg tudja nevezni. 

 A minőségi és mennyiségi tulajdonságok felismerését kis segítséggel, de önállóan végzi. 

 Viszonyításai, becslései nem mindig pontosak. 

 Tanítói segítséggel észleli az élőlény és környezete közti összefüggéseket. 

 Tudja a tanult állatok közül egy típusának főbb jellemzőit. 

 Felismeri az egészségestől eltérő állapotot. 

 Felismeri az emberi test mérhető tulajdonságait. 

 Felismeri tanítói rávezetéssel testhőmérséklet és az egészség közti összefüggést. 

 A néhány jellegzetességét ismeri lakóhelyének. 

 Ismeri lakóhelye hagyományait. 

 Tud tájékozódni lakóhelyén. 

Megfelelt: 

 Az élő és élettelen természet összefüggéseit tanítói segítséggel meg tudja nevezni. 

 Minőségi és mennyiségi tulajdonságok felismerésére önállóan nem képes 
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 Viszonyításai pontatlanok. 

 Tanítói irányítással megadott szempontok alapján csoportosítja a tanult növényeket 

állatokat élőhely alapján. 

 Tudja csoportosítani az tanult állatközösség tagjait megadott szempontok alapján. 

 Ismeri az egészséges életmód alapjait . 

 Az  emberi test mérhető tulajdonságait tanítói segítséggel mérni tudja. 

 Lakóhelyének egy jellegzetességét ismeri. 

 Tájékozott lakóhelye hagyományairól. 

Felzárkóztatásra szorul: 

 A tanult mértékegységeket helyesen használja. 

 Az élő és élettelen természetről ismerete van. 

 Megfigyelő, leíró, összehasonlító módszereket tanítói segítséggel használja a természeti 

környezet megismeréséhez. 

 Tapasztalatait irányítással képes kifejezni szóban és írásban. 

 Mérései pontatlanok. 

 Ismeri a tanult életközösségek egy-két jellemző állatát. 

 Fel tudja sorolni a növények és állatok életfeltételeit. 

 Ismeri főbb testméreteit és életműködésének jellemző értékeit. 

 Lakóhelye jellegzetességeit, hagyományait hiányosan ismeri. 

 

 

3–4. évfolyam  

A tantárgy célja, hogy a tanulókban felkeltse az érdeklődést környezetük megismerése iránt. 

A tantárgy olyan ismereteket ad, képességeket, készségeket fejleszt, amelyek segítik a 

megfigyeléseken, egyszerű vizsgálatokon alapuló ismeretszerzést, továbbá biztosítja, hogy a 

tanulók megismerjék a különböző információhordozókat, és tudjanak azokból tanítói 

segítséggel új ismeretekhez jutni. 

Feladatuk továbbá, hogy a tanulók tudják megkülönböztetni a környezetükben levő élő és az 

élettelen anyagokat, vegyék észre az élőlények és környezetük közti szoros kapcsolatokat. 

Fedezzék fel a természet szépségét, törekedjenek értékeinek megóvására. A mindennapok 

tapasztalataira építve, ismerjék meg az anyagi világ felépítését és működését, az anyag 

mennyiségi és minőségi változását. 

A környezetünk élőlényeknek megismerése tudatosítsa bennük az élet tiszteletét és az ember 

felelősségét a környezetéért.  

A lakóhely és a hazai táj megismerése során alakuljon ki a lakóhely és a haza iránti szeretet, 

kötődés és értékeik védelme, óvása iránti igény. Igazodjanak el lakóhelyükön és a környező 

világ jellegzetességeiben. A lakóhely megismerése során tanuljanak meg önállóan, 

szabályosan, balesetmentesen közlekedni.  

Vegyék észre a természeti és a társadalmi folyamatok kölcsönhatásait, az ember hatását a 

természeti környezet állapotára. Érezzék, hogy felelősek a környezetük jövőjéért.  

Életkoruknak megfelelően tudjanak tájékozódni térben és időben.  

Életkori sajátságaiknak megfelelően legyenek tisztában testük felépítésével, működésével és 

tegyenek meg minden tőlük telhetőt egészségük megőrzéséért. Ismerjék és kerüljék el a 

testüket, egészségüket károsító hatásokat. Törekedjenek az egészséges életvitelre. 

Tudjanak tanítói irányítással megfigyeléseket, egyszerű vizsgálódásokat végezni és 

fokozatosan alakuljon ki bennük a tudományos vizsgálódás iránti igény. Készítse fel a 
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tanulókat arra, hogy tapasztalataikat szóban, írásban nyelvtanilag helyesen megfogalmazzák, 

és rajzos formában kifejezzék. Biztosítsa a tanulóknak az önkifejezési képességek 

kibontakozását a gyűjtőszenvedély, rajz, dal, versmondás, dramatizálás, a kézügyesség 

fejlesztésében 

Kapcsolódások 

1. Tájékozódás a tudomány-technika-társadalom kölcsönhatásairól, a természettudományról, 

a tudományról és a tudomány megismerésének természetéről 

2. A természettudományos megismerés 

3. Tájékozódás az élő és az élettelen természetről 

3.1. Az anyag 

3.2. Energia 

3.3. Információ 

3.4. A tér 

3.5. Idő és mozgás 

3.6. A lkóhely, Magyarország, a Föld és az Univerzum 

3.7. Rendszer 

3.8. Az élet 
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3. évfolyam 

Kulcskompeten-

ciák, kiemelt 

fejlesztési 

feladatok 

Témakörök 

és altémák 

Óraszá

m 
A tartalom kulcselemei Tanulói tevékenységek Kapcsolódások 

 Tudomá-

nyos 

megismerés 

alapozása 

(folyamatos

an) 

 A tanulók előzetes tudásának számbavétele a 

megfigyelések, vizsgálódások elvégzése előtt.  

Megfigyelés, vizsgálódás, tapasztalatszerzés. 

Beszélgetés a természeti és technikai tárgyakról, 

jelenségekről. 

A mindennapi életben fontos szerepet játszó 

mennyiségek és azok mérésének fokozatos 

megismerése, gyakorlása.  

Tanítói segítséggel tájékozódás egyszerűbb 

forrásanyagokban.  

Változások fontosabb okainak megnevezése 

tanítói segítséggel.  

A különböző tárgyak, élőlények, jelenségek 

tanult jellemzőinek elemi szintű 

összehasonlítása, csoportosítása a megismert 

szempontok és saját elképzelések alapján.  

Egyszerű képi és szöveges információk, jelek 
értelmezése a megismert területeken. 

Kulcsfogalmak fejlesztése: 

 megfigyelés, tapasztalat 

 változás 

 mérés 

 magatartás 

 történelmi dokumentum (forrás) 

A tanulók meglévő tapasztalatainak 

meghallgatása az adott tárgyról és 

jelenségről. Véleményalkotás 

szóban. 

Tapasztalatszerzés tanulmányi séta, 

kirándulás során. A lakóhely 

környékének, az ország egyes 

tájainak, nevezetességeinek 

megismerése. 

Mérések, mértékegységek 

használata. 

Egyszerű kísérletek és megfigyelések 

végzése. 

A hírközlés eszközeinek 

megismertetése. 

Könyvtárlátogatás. Alapvető 

könyvtári ismeretek. Ismerkedés 

gyermekenciklopédiákkal, 

térképekkel, térképvázlatokkal. 

Összefüggések keresése a 

vizsgálódások során, a változások 

nyomon követése. 

Összehasonlítások, csoportosítások, 

rendezések végzése az adott téma 

ismereteiben. 

Értő szövegolvasás. A tankönyv 

ábráinak, képeinek elemzése tanítói 

segítséggel. A tapasztalatok 

kifejezése szóban és rögzítése 

önállóan írásban, rajzban 

Életvitel és 

gyakorlati 

ismeretek 

Matematika 

Könyvtár 
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Kulcskompeten-

ciák, kiemelt 

fejlesztési 

feladatok 

Témakörök 
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Kommunikációs 

Problémameg-

oldó 

Honismeret 

Népismeret 

Felkészülés a 

felnőtt lét 

szerepeire 

1. A 

gazdálko-

dás és a 

termelés 

3 Az ember gazdálkodása régen és napjainkban. 

Anyag- és energiatakarékosság.  

A növénytermesztés és a földművelés. 

A háziasítás és az állattenyésztés. 

A termelés. A nyersanyag termékké 

alakulása.  

Az ember termelőtevékenységének hatása a 

természeti környezetére. 

Néhány egyszerű technikai eszköz 

működésének magyarázata. (Különféle játék 

autók, a roller, kerékpár működése.) 

Kulcsfogalmak fejlesztése: 

 megfigyelés, tapasztalat 

 változás 

 energia (nem megnevezve) 

Beszélgetés a gazdálkodási 

formákról, a tanulók meglevő 

ismereteinek felelevenítése.  

A környezetünkben levő néhány 

termék előállításának megismerése.  

A lendkerekes, az elemmel működő 

kisautók mozgásának megfigyelése. 

Szárazelem gyűjtés. 

Magyar nyelv 

és irodalom 

Életvitel és 

gyakorlati 

ismeretek 

 

1, 2 
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oldó 

Döntési 

Kritikai 

Lényegkiemelő 

Környezeti 

nevelés 

Tanulás 

2. Élettelen 

természet 

2.1. Az 

anyag 

8 A halmazállapotokról szerzett ismeretek 

bővítése nem kemény szilárd anyagokkal és 

a nagyobb viszkozitású folyadékokkal. A 

nagyobb viszkozitású folyadékok és a víz 

tulajdonságainak összehasonlítása.  

Kölcsönhatások bemutatása, egyszerű 

kísérletekkel változások előidézése, pl. 

melegítéssel. A szilárd tárgyak egymásra 

hatása, pl. papír és kréta egymásra hatása. 

A víz halmazállapotai, a halmazállapot-

változásai. Fagyás, olvadás, párolgás, 

forrás.  

A víz körforgása, a víz útja a természetben. 

A vizek haszna és veszélyei. 

Az anyagok és a víz egymásra hatása.  

Játékos ismerkedés egyszerű keverékekkel, 

oldatkészítéssel. 

Oldószer, oldott anyag, oldat, szén-dioxid. 

Kulcsfogalmak fejlesztése: 

- anyag 

- halmazállapot 

- megfigyelés, tapasztalat 

- változás 

- energia (nem definiálva) 

- mérés 

- magatartás 

- anyagok összetétele 

- (szervetlen és szerves anyagok: még 

nem definiálandó) 

 

Különféle halmazállapotú anyagok 

megfigyelése. Az anyagok 

csoportosítása, összehasonlítások 

végzése.  

A tapasztalatok általánosítása. A 

megfigyelések rögzítése. 

Kölcsönhatások megfigyelése, 

változások előidézése. Eltérő 

keménységű ceruzák nyomának 

összehasonlítása. Összefüggés 

keresése a rajzolat minősége és a 

ceruza keménysége között. 

Vizsgálódások a vízzel. A 

tapasztalatok rögzítése. 

Összefüggések keresése a 

változások során. 

Szólások, közmondások, 

műalkotások gyűjtése a vízről. 

Következtetések időjárás-

jelentésekből. 

A szilárd, a folyékony, a légnemű 

anyagok és a víz egymásra 

hatásának megfigyelésére.  

Egyszerű keverékek, oldatok 

készítése. Tanulói kísérletek 

Technika 

Az anyagok 

 

Művészetek 

A vizet ábrázoló 

alkotások, 

versek, 

festmények, 

fotók. 

 

2, 3.1 

 

 

 

 

 

 

Magyar nyelv 

és irodalom 
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 2.2. Az 

energia 
 Az energia. Az energiaforrások. Az energia 

felhasználása, a készletek végességének 

problémája. 

A mágnes tulajdonságai, vizsgálódás a 

mágnessel. Vonzás és taszítás.  

Az iránytű. 

A fény. A természetes és mesterséges 

fényforrásaink megismerése.  Átlátszó, 

áttetsző. 

Az égés. Az égés feltételei. Az éghető, 

éghetetlen anyagok.  Tűzoltás, a 

tüzelőanyagok megismerése. Tűzoltó 

készülék. A tűzoltók munkája. 

Az időjárás elemei. Napsugárzás, 

hőmérséklet, szél, csapadék.  

Az időjárás elemeinek változása évszakonként 

Kulcsfogalmak fejlesztése: 

- energia (nem definiálva) 

- megfigyelés, tapasztalat 

- változás 

-  (kémiai reakció: még nem definiálandó) 

Takarékos szemlélet, magatartás 

kialakítása, gyakorlása. 

Kísérletek a mágnessel. Az 

anyagok csoportosítása 

mágnesesség alapján. 

Árnyjátékok. 

Az anyagok csoportosítása 

éghetőség alapján. 

Védekezés tűzesetek ellen. 

Teendők tűz esetén, a tűzoltók 

értesítése. Szituációs játékok, 

fontos telefonszámok. 

Az időjárás elemeinek 

(napsugárzás, hőmérséklet, szél, 

csapadék) és változásaiknak 

megfigyelése -gyűjtőmunka. 

újságcikkekből. A víz 

halmazállapotainak felismerése, a 

csapadékfélékben. 

2, 3.2 

 

Információs és 

kommunikációs 

kultúra 

3. 

Információ 

2 Könyvtárlátogatás. 

Szabadidő, szórakozás 

Ismerkedés a könyvtár 

használatával.  

A szabadidő hasznos eltöltése. 

Magyar nyelv 

és irodalom, 

Informatika 

 

2, 3.3, 3.6 



EMBER A TERMÉSZEBEN KÖRNYEZETISMERET 1-4. ÉVFOLYAM 

41 

Kulcskompeten-

ciák, kiemelt 

fejlesztési 

feladatok 

Témakörök 

és altémák 

Óraszá

m 
A tartalom kulcselemei Tanulói tevékenységek Kapcsolódások 

Kommunikációs 

Problémameg-

oldó 

Együttműködési 
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4. 

Tájékozó-

dás, 

térképisme-

ret 

4 Alaprajz készítése körülrajzolással. 

Kicsinyítés.  

Az osztály, az iskola környékének alaprajza. 

A valóság térképi ábrázolásának 
megismerése. Térképvázlat, térkép. 

A térképjelek megismerése: a felszín és a 

vizek ábrázolása, országhatár, megyehatár 

jelölése. 

Tájékozódás a világtájak és az iránytű 

segítségével. Fővilágtájak, mellékvilágtájak. 

Tájékozódás a szabadban.  

Ismerkedés Magyarország domborzati és 

közigazgatási a térképével.  

Kulcsfogalmak fejlesztése: 

- megfigyelés, tapasztalat 

- változás 

- történemi tér, helyszín 

Egyszerű alaprajzok rajzolása 

kicsinyítéssel. 

Útvonalrajzok készítése.  

Térképvázlat és a térkép 

összehasonlítása.  

A térképjelek felismerésének, 

alkalmazásának gyakorlása.  

A világtájak nevének, jelölésének 

gyakorlása. Az iránytű 

használatának megismerése.  

Térképhasználat gyakorlása. 

Matematika 

Művészet 

(Rajz) 

 

2, 3.4 
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Problémameg-

oldó 

Együttműködési 

Lényegkiemelő 

5. Az idő és 

a mozgás 

2 A mozgásban megnyilvánuló állandóság és a 

változás tanulmányozása egyszerű példák 

segítségével. Pl. mozgó vonat. 

A helyváltoztató mozgás. A helyváltoztatás 

és az eltelt idő összefüggésével való 

ismerkedés. 

A forgás és a keringés. 

Kulcsfogalmak fejlesztése: 

- megfigyelés, tapasztalat 

- változás 

- energia (nem definiálva) 

- idő 

- mozgás 

- út 

- történelmi idő tagolása, kronológia 

A környezet és a mozgás 

viszonylagosságának felismerése.  

Helyváltoztató mozgások 

megfigyelése. 

A forgás és a keringés bemutatása 

gyerekkel. Szerepjáték. 

Magyar nyelv 

és irodalom 

Könyvtár 

Internet 

 

3.5 
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Együttműködési 

Lényegkiemelő 

Környezeti 

nevelés 

Honismeret 

Népismeret 

Tanulás 

6. 

Országisme

-ret, a 

lakóhely 

11 Lakóhelyem felszíne és vizei. 

Medence, alföld, középhegységek, 

magashegységek, forrás, meder, torkolat. 

A felszín változása és kialakulása. 

Magyarország fekvése, haza, nemzet és 

ország fogalma.  

 

Településtípusok. Tanya, falu, város. 

Hazánk fővárosa, Budapest. 

A főváros nevezetességei. 

Megyék, megyeszékhelyek. 

Hazánk legnagyobb városai. 

Kulturális értékei, műemlékek, emlékhelyek az 

országban.  

Magyar, nemzetiségi és roma népszokások. 

Világhírű magyarok. 

Közlekedés, szállítás, kereskedelem. 

 

Kulcsfogalmak fejlesztése: 

- megfigyelés, tapasztalat 

- település, életmód, életviszonyok, 

életminőség 

 

Képek gyűjtése a felszínformákról. 

Felszínformák kialakítása 

terepasztalon.  

Az ország, a főváros 

nevezetességeinek megismerése 

kiránduláson, sétán vagy film, 

videó, képek stb. segítségével. 

 

Megyék, megyeszékhelyek, 

városok azonosítása Magyarország 

közigazgatási térképén. 

Tájékozódás a térképen. 

A lakóhely híres emberei. 

Riportkészítés. 

projektmódszer 

Magyar nyelv 

és irodalom 

Életvitel és 

gyakorlati 

ismeretek 

Művészetek 

 

1, 2, 3.6 
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Testi nevelés 

Önismeret 

Énkép 

Tanulás 

7. Az élet 

7.1. Az élő 

természet 

 

13 

7 

Kapcsolatok az élőlények között.  

Növény – növény, állat – állat, növény – állat 

kapcsolata. 

Kapcsolatok az élőlények és az élettelen 

környezetük között. 

A növények életfeltételeinek (termőtalaj,víz, 

fény, levegő, hőmérséklet) és a fejlődésének 

vizsgálata. Pl. a bab csírázása.  

A növény szaporító szerve. A virág részeinek 

megismerése. 

A házi méh testrészeinek felismerése, 

megnevezése és jelentősége a növények 

életében. 

A megporzás.  

Az állatok életfeltételei. 
Vízben és szárazföldön élő állatok 

életfeltételeinek vizsgálata. A környezet 

változásainak hatása az állatok életére. Az 

állatok eltérő viselkedése évszakonként.  

Ponty, éti csiga, macska, füsti fecske 

testfelépítése, mozgása, érzékszevei, 

szaporodása, tápláléka. 

Az élőlények egyszerű csoportokba sorolása. 

Kulcsfogalmak fejlesztése: 

- megfigyelés, tapasztalat 

- változás 

- energia (nem definiálva) 

- életjelenségek 

-  (szerveződési szint: még nem 

definiálandó) 

 

Kapcsolatok keresése az élőlények 

között 

A növények fejlődésének 

megfigyelése az életfeltételeik 

megváltoztatása után. 

Szemléltető anyagon, modellen a 

virág részeinek megfigyelése. 

Ismerkedés a rovar testrészeivel.  

A mézfogyasztás jelentősége a 

táplálkozásunkban. 

Akváriumi halak életfeltételeinek 

megfigyelése. 

Néhány állat fejlődésének, 

viselkedésének megfigyelése. 

Ponty, éti csiga, macska, füsti 

fecske testfelépítésének 

megfigyelése. 

Élőlények csoportosítása adott 

szempontok alapján (emlős, madár, 

gerinctelen állatok). 

 

Magyar nyelv 

és irodalom 

 

2, 3.8. 



EMBER A TERMÉSZEBEN KÖRNYEZETISMERET 1-4. ÉVFOLYAM 

45 

Kulcskompeten-

ciák, kiemelt 

fejlesztési 

feladatok 

Témakörök 

és altémák 

Óraszá

m 
A tartalom kulcselemei Tanulói tevékenységek Kapcsolódások 

Kommunikációs 

Együttműködési 

Lényegkiemelő 

Testi nevelés 

Önismeret 

Énkép 

Tanulás 

7.2.Az 

ember – a 

testünk 

működése 

5 A testünk főbb részei és működése. 

A test szilárd váza, a mozgás. 

A táplálkozás. A szervezet számára szükséges 

táplálékok ismerete, a megfelelő táplálkozási 

szokások kialakítása.  

A légzés.  

Gyakori betegségek felismerése, ellátásának 

elemi ismeretei. Betegségek megelőzése.  

A környezet állapotának hatása az ember 

egészségére  

Eltérő fejlődésű embertársaink.  

Kulcsfogalmak fejlesztése: 

- megfigyelés, tapasztalat 

- változás 

- energia (nem definiálva) 

- egészség 

- életjelenségek 

- magatartás 

- (szerveződési szint: még nem 

definiálandó) 

 

A testünk életjelenségeinek és azok 

változásainak megfigyelése, 

mérése. Légzésszám, pulzusszám, 

testhőmérséklet mérése. 

Tapasztalatok megbeszélése, az 

értékek összehasonlítása. 

Oksági összefüggések keresése a 

betegségek és kialakulásuk 

feltételei között. A betegségek 

megelőzési lehetőségei. A 

betegápolás, beteglátogatás 

szabályainak megismerése, 

gyakorlása. 

Az egészséges életkörülmények 

igénylése.  

Eltérő fejlődésű embertársaink 

(sajátos nevelési igényű 

gyermekek) elfogadása. 

 

3.8 
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7.3.Környez

etünk 

védelme 

1 Helyi környezetvédelmi problémával való 

foglalkozás. 

Otthonunk és a lakóhelyi környezetünk 

rendje, tisztasága és a környezetszennyezés 

forrásai. 

Környezettudatosság, ökotudatos életmód. 

Kulcsfogalmak fejlesztése: 

- megfigyelés, tapasztalat 

- változás 

- energia (nem definiálva) 

- környezet- és természetvédelem 

- anyagok összetétele 

 

Lakóhelyi közismert 

környezetvédelmi probléma 

megbeszélése. 

Környezetvédő viselkedés, 

magatartás kialakítása. 

Szelektív hulladékgyűjtés. 

A lakóhelyet szennyező források 

megfigyelése. 

 

3,6 
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A továbbhaladás feltételei 

 A tanuló legyen képes a környezetében, tárgyak, élőlények, természeti formák, jelenségek 

megfigyelésére, a tapasztaltak elmondására, rögzítésére írásban és rajzban.  

 Tapasztalatai alapján legyen képes dönteni egy rövid szöveg igazságtartalmáról. 

 Ismerjen a tankönyvön kívül más ismerethordozókat, tudja azokat csoportosan használni. 

 Tudja a főbb jellemzőik alapján megkülönböztetni a halmazállapotokat. Használja 

helyesen az oldódás és olvadás szavakat. Ismerje az időjárás elemeinek nevét. 

 Megadott szempontok alapján tudjon csoportosításokat végezni. 

  Az iránytű segítségével állapítsa meg a fő világtájakat. 

 Ismerje környezetének, hazánknak legjellemzőbb felszíni formáit és felszíni vizeit. 

 Ismerje elemi szinten hazánk nagy tájait. Tudjon lakóhelyén biztonságosan közlekedni. 

 Tudja felsorolni a növények és az állatok életéhez szükséges környezeti feltételeket. 

Ismerje fel és nevezze meg egy fás szárú, egy lágy szárú növény, egy emlős, egy madár, 

egy gerinctelen állat testrészeit. Sorolja fel az élőlények életfeltételeit.  

 Ismerje testének működését elemi szinten. Tudjon a testén méréseket végezni. Az 

egészséges és a beteg állapotot tudja egymástól megkülönböztetni. 

Ismerje a talaj-, a víz-, a levegőszennyezés megelőzését, a szennyezés egészségkárosító hatásait. 

Ellenőrzés, értékelés 

 Félévente minden tanulónak legalább egy szóbeli felelete legyen.  

 Egy-egy témakör összefoglalása után írásbeli számonkérés. 

 Folyamatosan értékelhető még:  

 a kísérletekben való részvétel 

 az eszközök szakszerű használata 

 egyéni felkészülés után beszámoló egy-egy témából 

 ismereteinek alátámasztása gyűjtőmunkával 

 félévente egyszer a füzetvezetés szöveges értékelése 

Kiválóan megfelelt: 

 Órai aktivitása, szorgalma példás. 

 Fogalom-meghatározásai pontosak, szakkifejezések alkalmazásával önálló folyamatos 

szóbeli felelet adására képes. 

 Az összefüggéseket önállóan felismeri. 

 Szóban és tettben védi és óvja környezetét. 

 Írásbeli munkájának külleme tetszetős. 

 Ismeretei kiegészítéseként önállóan végez gyűjtőmunkát. 

 Ismeri a mágnes tulajdonságait (vonzás, taszítás) és az ezen alapuló iránytű működését. 

 Az időjárás változásának okait felismeri, a változások hatását nyomon tudja követni az élő és 

élettelen természetben. 

 Felismeri az éghető és éghetetlen anyagokat. 

 Helyesen használja az olvadás, oldódás szavakat. 

 Pontosan ismeri az anyagok különböző halmazállapotait, azok néhány jellemzőjét. 

 Képes: egyszerű tevékenység elvégzésére a halmazállapot-változások vonatkozásában; a 

várható eredmény megfogalmazására (fagyás, olvadás, párolgás, forrás, lecsapódás). 
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 Képes felismerni az ember tevékenységének pozitív és negatív hatásait a környezetre. 

 Képes az irányok pontos meghatározására ( például balra, előtt) a távolságok pontos 

megmérésre (lépés, m, cm) . 

 Méréseknél önállóan képes a mért adatok pontos lejegyzésére; mérések: idő, tömeg, 

hosszúság. 

 A hőmérőt helyesen leolvassa. 

 Tudja, hogy a valóságos alaprajz az adott tárgy körberajzolását jelenti. 

 Ismeri a kicsinyítés és nagyítás módját. 

 Ismeri a természeti jelenségek segítségével való tájékozódást (árnyék, moha), a fő 

világtájakat. 

 Tud térképvázlatot készíteni és leolvasni szimbolikus jelekkel. 

 Felismeri települése jellemző felszíni formáit. 

 Ismeri hazánk fővárosát, és főbb nevezetességeit. 

 Közvetlen lakóhelyén jól tájékozódik. 

 Ismeri az élőlények életfeltételeit. 

 Felismeri az élettelen környezeti tényezők hatását a növényi élet fejlődésében. 

 Települése hagyományai körül egyet tud ismertetni. 

 Ismeri a virág részeit, jelentőségét a szaporodásban. 

 Ismeri az élőhely megóvásának szükségességét. 

 Ismeri az emberi test legfontosabb életfolyamatait táplálkozás, légzés. 

 Ismeri az egészsége megőrzésének legfontosabb feltételeit (mozgás, tisztálkodás, öltözködés, 

egészséges környezet) . 

 Ismeri az egészséges fejlődést biztosító nélkülözhetetlen élelmiszereket . 

 Ismeri a balesetek, betegségek megelőzési módjait. 

 Ismeri a tűzoltók, mentők, rendőrség telefonszámait, és segítséget is tud kérni szükség esetén. 

Jól megfelelt: 

 Órai aktivitása, szorgalma jó. 

 Fogalom-meghatározásai csak néhol pontatlanok 

 Szóbeli felelete szakkifejezések használatával kis tanítói segítséggel folyamatos 

 Az összefüggéseket segítséggel ismeri fel. 

 Írásbeli munkájának külleme jó. 

 Ismerete kiegészítéseként végez gyűjtőmunkát. 

 Rendszeresen tesz környezete védelméért. 

 A mért adatokat kevés segítséggel lejegyzi (mérések: idő, tömeg, hosszúság). 

 A hőmérőt segítséggel le tudja olvasni). 

 4-es a NAT minimum követelmény felül. 

 Ismeri a mágnes tulajdonságait. 

 Az időjárás változásának okait felismeri, változások hatását tanítói segítséggel nyomon tudja 

követni az élő és élettelen természetben. 

 Ismeri a víz különböző halmazállapotait. 

 A halmazállapot-változások vonatkozásában segítséggel végzi el az egyszerű 

tevékenységeket, a várható eredményt a nevelővel együttműködve tudja megfogalmazni 

(fagyás, olvadás, párolgás, forrás, lecsapódás). 

 Képes felismerni az ember tevékenységének pozitív és negatív hatásait a környezetre. 

 Képes az irányok szóbeli pontos meghatározására, a távolságok megmérésére 
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 El tudja készíteni az adott tárgy körberajzolásával a valóságos alaprajzot. 

 Ismeri a kisebbítés és nagyobbítás módját. 

 Segítséggel felismeri a természeti jelenségekkel való tájékozódás módját. 

 Felismeri a szimbolikus jelekkel készített térképvázlatot és le tudja olvasni. 

 Megnevezi hazánk fővárosát és néhány nevezetességét. 

 Ismeri a tűzoltók, mentők, rendőrség telefonszámait. 

 Tudja a fő világtájakat. 

 Képről ismeri lakhelye felszíni formáit, azok elnevezését használja. 

 Közvetlen lakóhelyén tud tájékozódni. 

 Tanítói segítséggel felismeri az élettelen környezeti tényezők hatását a növényi élet 

fejlődésében. 

 Ismeri az emberi test legfontosabb életfolyamatait. 

 Ismeri egészsége megőrzésének legfontosabb feltételeit (mozgás, tisztálkodás, öltözködés). 

 Felismeri a szimbolikus jelekkel ellátott térképvázlatot. 

 Ismeri hazánk fővárosát és egy-két nevezetességét 

Megfelelt: 

 Órai aktivitása, szorgalma változó. 

 Hiányos fogalmakkal teli szóbeli feleletet nevelői segítséggel ad. 

 Az összefüggéseket rávezető kérdéssorral is nehézkesen ismeri fel 

 Írásbeli munkájának külleme változó. 

 Gyűjtőmunkát tanítói felhívásra is csak ritkán végez. 

 Környezete védelméért aktivizálható. 

 A mért adatokat kevés segítséggel, rávezetéssel lejegyzi. 

 3-as a NAT minimum követelményén felül: 

 Ismeri a víz halmazállapotait. 

 Halmazállapot-változások vonatkozásában csak folyamatos iránymutatás és figyelem mellet 

végzi el az egyszerű tevékenységeket. A várható eredmény megfogalmazására önállóan nem 

képes (fagyás, olvadás, párolgás, forrás, lecsapodás). 

 A víz körforgását hiányosságokkal értelmezi 

 Rámutatás után képes felismerni az ember tevékenységének pozitív és negatív hatásait a 

környezetre. 

 Képes az irányok szóbeli meghatározására, távolságok pontatlan mérésére. 

 Az adott tárgy körberajzolásával valós alaprajzot tud készíteni. 

 Kisebbítést és nagyítást nevelői ráfigyeléssel végzi el. 

 Segítséggel felismeri a természeti jelenségekkel való tájékozódás módját. 

 Tudja a fő világtájakat. 

 Képről ismeri lakóhelye felszíni formáit, azok elnevezését kevés tévedéssel alkalmazza. 

 Közvetlen lakóhelyén tud tájékozódni. 

 Csak tanítói segítséggel ismeri fel az élettelen környezeti tényezők hatását a növényi élet 

fejlődésében. 

 Az emberi test legfontosabb életfolyamatait segítséggel ismeri. 

 Az egészség megőrzésének legfontosabb feltételeit hiányosságokkal ismeri. 

 Hazánk fővárosát meg tudja nevezni. 

 Térképszerű ábrázolása, leolvasásra tanítói segítséggel képes 
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Felzárkóztatásra szorul: 

 Órai aktivitása, szorgalma változó. 

 Fogalom-meghatározásai erősen hiányosak. 

 Szóbeli felelete nélkülözi a szakkifejezéseket, folyamatosságában akadozó. 

 Az összefüggéseket önállóan nem ismeri fel. 

 Írásbeli munkájának külleme hanyag. 

 Gyűjtőmunkát nem végez. 

 A mért adatokat önállóan lejegyezni nem tudja. 

 A NAT minimumának megfelelően. 

 Ismeri a tanult anyagok halmazállapotának főbb jellemzőit. 

 Az előforduló mértékeket helyesen használja. 

 Helyesen használja az olvadás, oldódás szavakat, az időjárás elemeinek és az évszakoknak a 

neveit. 

 Tudja a fő világtájakat megnevezni, felismerni árnyék, növényzet segítségével. 

 Szűkebb lakóhelyén útbaigazítást tud adni. 

 Ismeri környezete főbb felszíni formáit. 

 A tanult állatok testrészeinek felismerése, megnevezése. 

 Az iskola környékéről készített térképvázlatra segítséggel tud tájékozódni. 

 A települése hagyományairól ismeretei hiányosak. 
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4. évfolyam 

Kulcskompe-

tenciák, 

kiemelt 

fejlesztési 

feladatok 

Témakörök és 

altémák 
Óraszám A tartalom kulcselemei Tanulói tevékenységek Kapcsolódások 

 Tudományos 

megismerés 

alapozása 

(folyamatosan) 

 Tapasztalatszerzés. 

Beszélgetés a természeti és technikai 

tárgyakról, jelenségekről.  

A tanuló előzetes tudásának 

számbavétele a megfigyelések, 

vizsgálódások elvégzése előtt.  

Megfigyelések, kísérletek végzése 

önállóan. 

A mérésének gyakorlása.  
Változások felismerése, azok fontosabb 

okainak megnevezése tanítói segítséggel. 

A különböző tárgyak, élőlények, 

jelenségek tanult jellemzőinek elemi 

szintű összehasonlítása, csoportosítása 

a megismert szempontok és saját 

elképzelések alapján. 

Tanítói segítséggel tájékozódás 

egyszerűbb forrásanyagokban. 

Egyszerű képi és szöveges 

információk, jelek értelmezése a 

megismert területeken. 

Kulcsfogalmak fejlesztése: 

 megfigyelés, tapasztalat 

 változás 

 mérés 

 magatartás 

 

Tapasztalatszerzés tanulmányi séta, 

kirándulás során. A tapasztalatok 

kifejezése szóban (tanulói kiselőadás) és 

rögzítése önállóan írásban, rajzban. 

Az adott tárgyról, jelenségről 

véleményalkotás. Kérdés felvetése az 

adott összefüggésről, problémáról. 

Egyszerű megfigyelések és kísérletek 

elvégzése önállóan, pl. a 

környezetszennyezéssel, halmazállapot-

változásokkal, égéssel kapcsolatosan. 

Mérések végzése. a mérőeszközök, a 

mértékegységek használata. 

Összefüggések keresése a vizsgálódások 

során, a változások nyomon követése.  

Csoportosítás, rendezés megadott 

szempontok alapján. 

Gyermekenciklopédiák használata adott 

témában, ismeretgyűjtés, pl. égitestekről. 

Önálló beszámoló a forrásanyag 

ismereteiből. 

Könyvtár 
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Kulcskompe-

tenciák, 

kiemelt 

fejlesztési 

feladatok 

Témakörök és 

altémák 
Óraszám A tartalom kulcselemei Tanulói tevékenységek Kapcsolódások 

Kommuniká-

ciós 

Problémameg-

oldó 

Döntési 

Kritikai 

Lényegkieme-

lő 

Környezeti 

nevelés 

Tanulás 

1. Élettelen 

természet 

3 A természet anyagainak felismerése. 

Különféleanyagok megkülönböztetése. 

Ásványok és kőzetek. 

Energiahordozók és nyersanyagok. 

Ismerkedés egyes technikai eszközök 

működését lehetővé tevő anyagokkal és 

jelenségekkel. 

Kulcsfogalmak fejlesztése: 

-  anyag 

- halmazállapot 

- megfigyelés, tapasztalat 

- változás 

- energia (nem definiálva) 

- mérés 

- környezet- és természetvédelem 

- magatartás 

- (kémiai reakció: még nem 

definiálandó) 

 

A természetben előforduló kövek 

(kőzetek) felszínének megfigyelése 

szabad szemmel és nagyítóval.  

A közlekedési eszközeink működését 

biztosító energiát adó anyagok 

megismerése. Séta szűkebb és tágabb 

környezetünkben, közlekedési 

szabályok alkalmazása, szituációs 

játékok. Beszélgetés az egyes energiát 

adó anyagok készleteinek végességéről 

Életvitel és 

gyakorlati 

ismeretek 

Technika 

rajz 

 

1, 3.1, 3.2 
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Kulcskompe-

tenciák, 

kiemelt 

fejlesztési 

feladatok 

Témakörök és 

altémák 
Óraszám A tartalom kulcselemei Tanulói tevékenységek Kapcsolódások 

Kommuniká-

ciós 

Döntési 

Kritikai 

Lényegkieme-

lő 

Információs és 

kommuniká-

ciós kultúra 

Környezeti 

nevelés 

Honismereti 

Tanulás 

2. Információ 2 Önálló ismeretszerzés megalapozása.  

A hírek világa. (Rádió, televízió, 

internet, újságok.) 

Múzeumi séta. 

 

Az ismeretszerzés egyéb forrásainak 

megismerése. Lényegkiemelés a 

híranyagokból, 

információhalmazokból. Célzott 

ismeretszerzés. 

Múzeumlátogatás. 

Magyar nyelv és 

irodalom, 

Informatika 

 

2, 3.3 

könyvtár 

Kommuniká-

ciós 

Döntési 

Kritikai 

Lényegkieme-

lő 

Környezeti 

nevelés 

Honismereti 

Tanulás 

3. 

Tájékozódás 

3 A térkép. Tájékozódás a térképen. 

A földgömb.   

Tájékozódás a földgömbön.  

Egyenlítő, Északi-sark, Déli-sark. 

Kulcsfogalmak fejlesztése: 

- megfigyelés, tapasztalat 

- változás 

- történelmi tér, helyszín 

 

A térképjelek felismerése. Tájékozódás 

Magyarország domborzati és 

közigazgatási térképén, a lakóhely 

térképén. 

Tájékozódás a földgömbön. 

 

Matematika 

Művészetek 

 

3.4 
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Kulcskompe-

tenciák, 

kiemelt 

fejlesztési 

feladatok 

Témakörök és 

altémák 
Óraszám A tartalom kulcselemei Tanulói tevékenységek Kapcsolódások 

Kommuni-

kációs 

Problémameg-

oldó 

Együttműkö-

dési 

Döntési 

Kritikai 

Lényegkieme-

lő 

Környezeti 

nevelés 

Honismereti 

Tanulás 

4. A 

Naprendszer 

5 A világmindenségről alkotott 

elképzelések és a Nap-központú 

világkép felépítésnek megbeszélése. 

A Naprendszer tagjai. az égitestek 

csoportosítása.  

A Föld alakjáról alkotott nézetek 

változásának bemutatása. 

A Föld mozgásai, a forgás és a 

keringés következményeinek 

megismerése elemi szinten. 

A napszakok és az évszakok 

váltakozása. A mozgások és 

következményeik közötti 

összefüggések 

A Hold jellemzői. 

Kulcsfogalmak fejlesztése: 

- megfigyelés, tapasztalat 

- változás 

- energia (nem definiálva) 

- idő 

- mozgás 

- út 

 

A Világmindenségről alkotott 

elképzelések megbeszélése. 

Elemi ismeretek gyűjtése az 

égitestekről. 

Egyszerű megfigyelések végzése a 

meglévő tudás ellenőrzése érdekében. 

A Föld mozgásainak modellezése. 

A napszakok és az évszakok 

váltakozásának bemutatása. 

A Hold felszínének és 

fényváltozásainak megfigyelése szabad 

szemmel, távcsővel.  

A fényváltozások lerajzolása. 

Tanulói kísérletek. 

Magyar nyelv és 

irodalom, 

Művészet 

 

2, 3.6, 3.4 

Internet, 

könyvtár 
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Kulcskompe-

tenciák, 

kiemelt 

fejlesztési 

feladatok 

Témakörök és 

altémák 
Óraszám A tartalom kulcselemei Tanulói tevékenységek Kapcsolódások 

Kommuniká-

ciós 

Problémameg-

oldó 

Együttműkö-

dési 

Döntési 

Kritikai 

Lényegkieme-

lő 

Környezeti 

nevelés 

Honismereti 

nevelés 

Népismeret 

Tanulás 

5. 

Országismere

t 

17 Az ország és a természeti értékeinek, 

nevezetességeinek és gazdasági 

életének elemi szintű megismerése.  

Magyarország tájainak természeti 

adottsága, élet a tájakon.  

Az Alföld, a Kiskunság, a Nagykunság, 

a Kisalföld, az Alpokalja, a Dunántúli-

dombság, a Dunántúli-középhegység, 

az Északi-középhegység.  

Legnagyobb tavunk, a Balaton.   

A hazai táj szépségeinek, értékeinek 

megismerése. 

Kulcsfogalmak fejlesztése: 

- megfigyelés, tapasztalat 

 

 

Magyarország tájainak felismerése 

képek és leírások alapján. 

Magyarország természeti tájait, 

városait, nevezetességeit bemutató 

képek, képeslapok gyűjtése, 

rendszerezése tájak szerint. 

Saját élményekről beszámoló, 

tablókészítés.  

Magyar nyelv és 

irodalom, 

Művészet 

 

3.6 

Technika, rajz 
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Kulcskompe-

tenciák, 

kiemelt 

fejlesztési 

feladatok 

Témakörök és 

altémák 
Óraszám A tartalom kulcselemei Tanulói tevékenységek Kapcsolódások 

Kommuniká-

ciós 

Problémameg-

oldó 

Együttműkö-

dési 

Döntési 

Lényegkieme-

lő 

Környezeti 

nevelés 

Honismereti 

nevelés 

Testi nevelés 

Tanulás 

7. Az élet 

7.1. Az élő 

természet 

14 

20 

 

 

A gyümölcsfélék. A szilvafa és a 

rokonai (a csonthéjas termésű 

gyümölcsfélék), az almafa, a szőlő 

testfelépítése, élete, környezeti igénye 

és termesztése. 

A zöldségfélék. A paprika, a 

paradicsom, a fejes káposzta, a 

sárgarépa, petrezselyem, a 

vöröshagyma testfelépítése, élete, 

környezeti igénye és termesztése.  

A szántóföld növényei. A búza, a 

kukorica, a burgonya, a cukorrépa. 

Néhány rovar- és gombakártevő 

megismerése.  

A haszonnövények táplálkozásban 

betöltött szerepe. 

A háziállatok. A sertés, a 

szarvasmarha, a házi tyúk, a házi kacsa 

testfelépítése, élete és tenyésztése.  

Néhány ház körül élő állat élete és 

tenyésztése.  

A legfontosabb állatvédelmi 

szabályok. 

Az élőlények csoportokba sorolása. 

Kulcsfogalmak fejlesztése: 

- megfigyelés, tapasztalat 

- változás 

- energia (nem definiálva) 

- életjelenségek 

- (szerveződési szint: még nem 

definiálandó) 

 

A leggyakoribb gyümölcsfélék, 

zöldségfélék, szántóföldi növények 

megfigyelése és megkülönböztetése. 

Hasonlóságok és különbségek keresése. 

Szemléltető anyagok vizsgálata.  

Megfigyelt tulajdonságok alapján a 

növények jellemzése szóban vagy 

írásban. 

A növények anyagainak vizsgálata. 

A termesztett növények kártevőinek 

felismerése és kártételük megnevezése. 

Az állatok testfelépítésének 

megfigyelése képeken, modelleken, 

tablókon. Megfigyelt tulajdonságok 

alapján az állatok jellemzése szóban 

vagy írásban. 

Az állatvédelmi szabályok fontossága, 

tudatosítása. Élőlények csoportosítása 

jellemző jellegek alapján (pl. fás szárú, 

lágyszárú, évelő, egynyári, kétnyári, 

madár, emlős, háziállat, vadonélő 

állatok, gyümölcsök, zöldségfélék, 

szántóföldi növények). 

Magyar nyelv és 

irodalom, 

Művészet, 

Életvitel és 

gyakorlati 

ismeretek 

 

2, 3.8, 3.6 
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Kulcskompe-

tenciák, 

kiemelt 

fejlesztési 

feladatok 

Témakörök és 

altémák 
Óraszám A tartalom kulcselemei Tanulói tevékenységek Kapcsolódások 

Kommuniká-

ciós 

Együttműkö-

dési 

Lényegkieme-

lő 

Testi nevelés 

Önismeret 

Énkép 

Életvezetési 

Tanulás 

7.2. Az ember 6 A testünk védelmi vonala.  A bőrünk 

felépítése és egészségének védelme. 

Helyes szokásaink. 

Az egészséget károsító szokások. A 

dohányzás, szeszesital-fogyasztás, 

kábítószerezés. 

Az ember, társas lény.  A barátság. 

Kulcsfogalmak fejlesztése: 

- megfigyelés, tapasztalat 

- változás 

- egészség 

- életjelenségek 

- magatartás 

- (szerveződési szint: még nem 

definiálandó) 

A bőrünk gondozása, ápolása.  

A helyes és helytelen öltözködés 

jellemzőinek csoportosítása. 

Plakátkészítés.  

A fejlődő szervezet számára helyes 

életmód megismerése. 

A szervezetet károsító szokásoktól való 

tartózkodás, mint magatartási forma 

kialakítása. Dramatikus játékok. 

Beszélgetés az emberek kapcsolatairól. 

Magyar nyelv és 

irodalom 

Művészet 

 

3.8 

 



EMBER A TERMÉSZEBEN KÖRNYEZETISMERET 1-4. ÉVFOLYAM 

58 

Kulcskompe-

tenciák, 

kiemelt 

fejlesztési 

feladatok 

Témakörök és 

altémák 
Óraszám A tartalom kulcselemei Tanulói tevékenységek Kapcsolódások 

Kommuniká-

ciós 

Problémameg-

oldó 

Döntési 

Kritikai 

Lényegkieme-

lő 

Környezeti 

nevelés 

Honismereti 

Tanulás 

7.3. 

Környezetünk 

védelme 

4 Helyi környezetvédelmi problémával 

való foglalkozás. 

A talaj, a vizek és a levegő 

leggyakoribb szennyező anyagainak 
megismerése. A talaj-, a víz-, a 

levegőszennyezés megelőzése. 

A szennyezés egészségkárosító 

hatása. 

Kulcsfogalmak fejlesztése: 

- megfigyelés, tapasztalat 

- változás 

- energia (nem definiálva) 

- környezet- és természetvédelem 

- anyagok összetétele 

 

A környezetszennyezéssel kapcsolatos 

vizsgálódások, megfigyelések végzése.  

A környezetünkből (patak, folyóvíz) 

vett vízminta egyszerű vizsgálata. A 

levegő portartalmának vizsgálata. 

Jelenlegi tevékenységünk és a jövőbeli 

környezeti hatások közti összefüggések 

felismerése. 

Magyar nyelv és 

irodalom, 

Művészet 

 

3.6, 3.1 

Technika 

Rajz 
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A továbbhaladás feltételei 

 A tanuló legyen képes a környezetében, tárgyak, élőlények, természeti formák, 

jelenségek önállóan megfigyelésére, a tapasztaltak elmondására, rögzítésére írásban és 

rajzban.  

 Ismerjen a tankönyvön kívül más ismerethordozókat, és azokból tudjon új ismeretekhez 

jutni. 

 Tudjon önállóan méréseket végezni, használja helyesen a megtanult mértékegységeket. 

 Tudja a főbb jellemzőik alapján megkülönböztetni a halmazállapotokat. Használja 

helyesen az oldódás és olvadás szavakat. Ismerje az időjárás elemeinek nevét. 

 Megadott szempontok alapján tudjon csoportosításokat, rendszerezéseket végezni. 

 Tudja a világtájakat meghatározni. Legyen képes a leggyakoribb térképjelek alapján, 

elemi szinten térképet használni. 

 Ismerje környezetének, hazánknak legjellemzőbb felszíni formáit és felszíni vizeit. 

 Ismerje elemi szinten hazánk nagy tájait, környezeti értékeit, és az ott élő emberek 

életét. Tudjon lakóhelyén biztonságosan közlekedni. 

 Tudja felsorolni a növények és az állatok életéhez szükséges környezeti feltételeket. 

Ismerje fel és nevezze meg egy fás szárú, egy lágy szárú növény, egy emlős, egy madár, 

egy gerinctelen állat testrészeit. 

 Ismerje fel a házban és a ház körül élő leggyakoribb állatokat, háziállatokat. Tudja 

megkülönböztetni a leggyakoribb gyümölcseinket, zöldség- és szántóföldi 

növényeinket. 

 Ismerje testének működését elemi szinten. Tudjon a testén méréseket végezni.  

 Ismerje a talaj-, a víz-, a levegőszennyezés megelőzését, a szennyezés egészségkárosító 

hatásait. 

Ajánlás az értékelési eljárásokra 

 – A tanulók figyelmének, munkavégzésének folyamatos, rendszeres figyelemmel kísérése. 

 – A tanulók teljesítményében jelentkező fejlődés pozitív visszajelzése, motiváció a további 

fejlődésre. 

 – A tanítási folyamat szakaszaiban szóbeli és írásbeli számonkérés. 

 – Az eredmények értékelése. 

 Projekt, témahét értékelése. 

 – A tanév végi felmérés. 

 – A típushibák javítása. 

 – A 4. tanév végén szummatív értékelés 

 

Ellenőrzés, értékelés 

 Félévente minden tanulónak legalább egy szóbeli felelete legyen.  

 Egy-egy témakör összefoglalása után írásbeli számonkérés. 

 Év végén szakaszzáró szummatív tudásszintmérés. 

 Folyamatosan értékelhető még: 
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 Az ismeretek összefüggő, kifejező interpretálása. 

 Megfigyeléseknek, vizsgálódásoknak, tapasztalatoknak rajzban, írásban történő rögzítése. 

 Kísérletekben való aktív részvétel. 

 Az eszközök szakszerű használata. 

 Egyéni felkészülés után beszámolók egy-egy témából. 

 Félévente füzet szöveges értékelése. 

Jeles: 

 Órai aktivitása, szorgalma példás. 

 Fogalom-meghatározásai pontosak, szakkifejezések alkalmazásával önálló folyamatos szóbeli 

felelet adására képes. 

 Az összefüggéseket önállóan felismeri. 

 Szóban és tettben védi és óvja környezetét. 

 Írásbeli munkájának külleme tetszetős. 

 Ismeretei kiegészítéseként önállóan végez gyűjtőmunkát. 

 5-ös a NAT minimum követelményén felül: 

 Lakóhelye környezetének tanult növényeit, állatait felismeri és jellemzi. 

 Tudja erdő, a füves és vizes élőhelyek növényei, állatai közül a tanult típusállatának főbb 

jellemzőit. 

 Az élőlények csoportosítását - élőhely, életmód, táplálkozás, testfelépítés, szaporodás - 

szempontok alapján végzi el. 

 Felismeri főbb szerveinek egészségestől eltérő állapotát (pl. láz, gyomorrontás, meghűlés). 

 Törekszik az egészséges életmódra (pl. megfelelő táplálkozás, alvás) és az életkor 

sajátosságainak megfelelően ismeri azok jellemzőit. 

 Ismeri a tanult tápanyagokat, vitaminokat. 

 Ismeri az élvezeti szerek egészségkárosító hatását. 

 Környezetünk tanult anyagait és azok jellemzőit pontosan megnevezi, ismeri 

halmazállapotukat és azok jellemzőit. 

 Az egyszerű kísérleteket, méréseket önállóan elvégzi, azok eredményeit pontosan megállapítja 

és rögzíti. 

 Hosszúság, terület, térfogat, hőmérséklet mérésekor a mérőeszközöket helyesen használja. 

 Ismeri a napszakok és évszakok egymás utáni sorrendjét. 

 Ismeri az időjárás elemeinek változása során fellépő tanult időjárás alakulást. 

 Felismeri, hogy az emberi tevékenység során környezetünk szennyeződik; ismeri lakóhelyének 

leggyakoribb szennyező anyagait (pl. közlekedés - légszennyezés, víz - szennyvíz). 

 Ismeri és alkalmazza a szelektív hulladékgyűjtést. 

 Tud ezek egészségkárosító hatásáról a lehetőség szerinti védekezésről. 

 Pontosan tud helyzetet meghatározni. 

 Önmagához, társaihoz, tárgyakhoz viszonyítva és világtájak szerint az egyszerű alaprajzot el 

tudja készíteni, jól tájékozódik egyszerű útvonalrajzon és térképvázlaton. 

  Ismeri a térkép fogalmát, tudja az ott használatos színek és számok szerepét. 

 Használja a vonalas mértéket és a mértékszámot. 

 Képes Magyarország domborzati térképéről jelmagyarázat segítségével olvasni. 

 Ismeri a Föld alakját, forgásának és keringésének következményeit. 

 Ismeri a különbségeket az eltérő településtípusok között. 

 Közvetlen ismeri lakóhelye és Magyarország védett és természeti értékeit. 
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 Meg tud nevezni híres magyar embereket. 

 Tudja a lakóhelyén élő népes csoportok nevét. 

 Ismeri a Naprendszerbeli égitesteket 

 Be tud mutatni egy lakóhelyéhez közeli kirándulóhelyet. 

Jó: 

 Órai aktivitása, szorgalma jó. 

 Fogalom-meghatározásai néhol pontatlanok. 

 Szóbeli felelete szakkifejezések használatával kis tanítói segítséggel folyamatos. 

 Az összefüggéseket segítséggel ismeri fel. 

 Írásbeli munkájának külleme jó. 

 Ismerete kiegészítéseként végez gyűjtőmunkát. 

 Rendszeresen tesz környezete védelméért. 

 4-es a NAT minimum követelmény felül: 

 Lakóhelyének, erdő, vizes-füves  környezetének jellegzetes növényeit és állatai felismeri és 

jellemzi. 

 Tudja a tanult állatok közül a típusállatok főbb jellemzőit. 

 Az élőlények csoportosítását - élőhely, életmód, táplálkozás, testfelépítés és szaporodás - 

szempontok alapján tanítói segítséggel végzi. 

 Felismeri főbb szerveinek egészségestől eltérő állapotát (pl. láz, meghűlés). 

 Törekszik az egészséges életmódra, ismer egészséges ételeket 

 Az egészségre ártalmas élvezeti szerek fogyasztásától tartózkodik. 

 Környezetünk tanult anyagait és azok jellemzőit ismeri, ezen anyagok halmazállapotát és 

azok jellemzőit is ismeri. 

 Az egyszerű kísérleteket, méréseket kis segítséggel végzi, azok eredményeit megállapítja és 

rögzíti. 

 Mérésekkor a mérőeszközöket helyesen használja. 

 Ismeri a napszakok és évszakok egymás utáni sorrendjét. 

 Ismeri az időjárás elemeit, azok változása során fellépő átalakulást. 

 Felismeri, hogy az emberi tevékenység során környezetünk szennyeződik, ismeri 

lakóhelyének leggyakoribb szennyezőanyagait, tud ezek egészségkárosító hatásáról, a 

lehetőség szerinti védekezésről. 

 Ismeri a szelektív hulladékgyűjtés jelentőségét. 

 Segítséggel felismeri a különböző településtípusok közti különbséget. 

 Kis segítséggel tud helyzetet meghatározni és alaprajzot készíteni. 

 Egyszerű útvonalrajzon és térképvázlaton tud tájékozódni. 

 Ismeri a térkép fogalmát, tudja az ott használatos színek és számok szerepét. 

 Kis segítséggel használja a vonalas mértéket és mértékszámot. 

 Magyarország domborzati térképéről jelmagyarázat segítségével tud olvasni. 

 Közvetlen lakóhelye és Magyarország védett és természeti értékei közül néhányat felismer. 

 Híres magyar emberek közül néhányat segítséggel meg tud nevezni. 

 Lakóhelyének legnagyobb népcsoportját meg tudja nevezni. 

 

 

Közepes: 

 Órai aktivitása, szorgalma változó. 
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 Hiányos fogalmakkal teli szóbeli feleletet nevelői segítséggel ad. 

 Az összefüggéseket rávezető kérdéssorral is nehézkesen ismeri fel. 

 Írásbeli munkájának külleme változó. 

 Gyűjtőmunkát tanítói felhívásra is csak ritkán végez 

 Környezete védelméért aktivizálható. 

 3-as a NAT minimum követelményén felül: 

 Lakóhelyének, erdős, füves-vizes környezetének egy jellegzetes növényét vagy állatát felismeri, 

jellemzi. 

 Jellemezni tud a tanult állatok közül állatot. 

 Az élőlények csoportosítását (élőhely és szaporodás) rávezető kérdéssor segítségével végzi. 

 Felismeri főbb szerveinek egészségestől eltérő állapotát. 

 Ismeri az egészséges életmód alapjait (pl. egészséges ételek). 

 Tartózkodik az egészségre ártalmas élvezeti szerek fogyasztásától. 

 Ismeri környezetünk tanult anyagainak halmazállapotát, és azok jellemzőit segítséggel felismeri. 

 Egyszerű kísérleteket és méréseket részletes nevelői útmutató alapján végez. 

 Ismeri a napszakok és évszakok egymás utáni sorrendjét. 

 Hiányosan ismeri az időjárás elemeit. 

 Segítséggel felismeri, hogy az emberi tevékenység során környezetünk szennyeződik. 

 Ismeri a szennyeződés egészségkárosító hatását. 

 Csak segítséggel tud helyzetet meghatározni.. 

 Egyszerű alaprajzot csak részletekbe menő útmutatás alapján, nehézkesen tud készíteni. 

 Pontatlanul tud tájékozódni egyszerű útvonalrajzon és térképvázlaton. 

 Ismeri a térkép fogalmát, ismeri a színek, számok szerepét. 

 Lakóhelye védett és természeti értékeit ismeri. 

Elégséges: 

 Órai aktivitása, szorgalma változó. 

 Fogalom-meghatározásai erősen hiányosak. 

 Szóbeli felelete nélkülözi a szakkifejezéseket, folyamatosságában akadozó. 

 Az összefüggéseket önállóan nem ismeri fel. 

 Írásbeli munkájának külleme hanyag. 

 Gyűjtőmunkát nem végez. 

 A NAT minimumának megfelelően: 

 A leggyakrabban előforduló mértékeket helyesen használja. 

 Helyesen használja az időjárás elemeinek, a napszakoknak és az évszakoknak a nevét. 

 Ismeri a talaj-, a víz-, a levegőszennyezés megelőzésének néhány módját, a szennyezés 

egészségkárosító hatását. 

 A tapasztalatokat kifejezi szóban, rajzban, írásban. 

 Egy fás szárú, egy lágyszárú növény, egy emlős, egy madár, egy gerinctelen állat testrészeit 

felismeri és megnevezi. 

 A növények és az állatok életéhez szükséges környezeti feltételeket fel tudja sorolni. 

 Ismeri főbb testméreteit (magasság, tömeg, mellbőség, arasz) és életműködésének jellemző 

értékeit (légzésszám, pulzusszám, testhőmérséklet). 

 Ismeri környezetének legjellemzőbb felszíni formáit és felszíni vizeit. 

 A világtájakat megnevezi árnyék, iránytű, növényzet segítségével. 

 Megnevezi, leírja a lakóhelyhez közeli kirándulóhelyeket 

 Útba tudja igazítani az idegent szűkebb lakóhelyén. 

 


