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KÖRNYEZETISMERET 

1-4. ÉVFOLYAM 

 

CÉLOK, FELADATOK: 

 
Érdeklődés felkeltése a környezet élő és élettelen világa iránt. Lakóhelyük, környezetük önálló 

megismerése.  
Jól értelmezhető, könnyen felidézhető, egyszerű kognitív műveletek végzésére alkalmas 

képletek kialakítása a közvetlenül vagy közvetve megismerhető természeti és ember által 

létesített környezetről. 

A fizikai, kémiai és az életre vonatkozó tudásrendszerek alakítása. 
Javítsa a tanulóknak a környezetük állapota iránti érzékenységét, alapozza meg a környezet 

értékeit tisztelő, azokat megőrizni kész magatartásukat. 

Segítse őket tájékozódni természeti és társadalmi környezetükben, intse őket a 

veszélyhelyzetekkel kapcsolatos óvatosságra. 

 
Ismerjék meg lakóhelyük, majd egyre táguló körben a távolabbi természet és ember által 

létrehozott környezetük jellemző anyagait, jelenségeit, élőlényeit, illetve azok változatait, 

valamint az emberek és környezetük kapcsolatát. 

Fedezzék fel a természet sokszínűségét, szépségét, és ébredjenek rá pótolhatatlan értékére. 
Lakóhely megszerettetése által a hazaszeretetre való nevelést alapozzuk meg. 

 

Elemi természettudományos műveltség megalapozása érdekében a tanulóknak új-ismeretek 

megszerzéséhez, azok rendszeréhez, rögzítéséhez és a mindennapi életben való alkalmazáshoz 
szükséges képességeit folyamatosan és rendszeresen fejlessze. 

A foglalkozást közös, tevékeny tapasztalatszerzéssel készítse elő. A tanulási módszerek 

begyakorlásával, alkalmazásával fel kell kelteni a természeti jelenségek, folyamatos ésszerű, 

tudományos magyarázat iránti igényt. Fontos feladat az életben nélkülözhetetlen s elsősorban a 
természettudományokban begyakorolható megismerési, értelmezési technikák és módszerek 

azonosítása, fejlesztése (megfigyelés, kísérletezés, mérés, következtetés, összehasonlítás). 

 
Lakóhelyi környezetben önálló, szabályos balesetmentes közlekedés, elemi fokon tájékozódni 

térben és időben. 
 

Óvatosságra intés, az élet- és környezetkímélő, a vészhelyzetek megelőzését szolgáló 

magatartásformák kialakítása, személye biztonság növelése. 

 
Anyag különböző formáinak érzékelhető tulajdonságait is meg kell ismertetni. Tudja észlelni, 

elemi szinten értékelni azok mennyiségi és minőségi változásait. 
Fejlessze helyes egészségszokásaikat, a környezet iránti felelősségérzetüket, segítse a 

környezeti harmónia létrejöttéhez és fenntartásához szükséges magatartásuk és életvitelük 

alakulását. 

 
Saját test élettani jellemzőinek megfigyelése, az életműködések változásainak megismerése, az 

egészséges életmód szokásainak alapozása. 

 
A keresztény értékek szerint alakítsa kapcsolatát közvetlen környezetével és az őt körülvevő 

társadalommal.
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Éves és heti óraszámok: 

 
 óraszámok: heti éves 

 l. évfolyam: 1 37 

 2. évfolyam: 1 37 

 3. évfolyam: 2 74 

 4. évfolyam: 2 74 

 
Közös követelmények: 
 

A gyermek legyen képes a természet jelenségeit és folyamatait elemi szinten megfigyelni. 

Tanítói irányítással tudjon egyszerű vizsgálatot végezni, kutatómódszereket alkalmazni. Tapasztalatait 

legyen képes szóban, írásban, rajzban kifejezni. 
Ismerje fel és tudja használni is a vizsgálódásokhoz, mérésekhez szükséges eszközöket. 

Legyen képes az elemi szintű összehasonlításra, önállóan, tanítói segítséggel, vagy társaival közösen 

tudjon szöveges információkat értelmezni, térképen tájékozódni és térképvázlatot készíteni. Tudjon 

tájékozódni a lakóhelyén, ismerje a környezetében élő növények és állatok jellemzőit. Ismerje és 
védje, óvja a természet értékeit. 

 
 

Fejlesztési követelmények: 
 
 

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

tudomány és a tudományos megismerés természetéről  
 

 
Tudjon megfogalmazni a családi környezetből hozott s az életkornak megfelelő ismeretrendszerekből 

kiindulva természettudományi ismeretekkel kapcsolatos kérdéseket. A természeti jelenségeket, 

folyamatokat magyarázza, és felismerje a környezetében levő veszélyeket. A mindennapi életben 

tudja használni a tanultakat. 
 
Környezetének állapota saját egészségére is hatással van, igényelje az egészséges életkörülményeket. 

Felelős a természetért. Ismerje fel az emberi tevékenységek hatását a természetre. 
 
Ismerje a biztonságot szolgáló szervezetek munkáját (mentők, tűzoltók, rendőrség). 

Tudja, hogyan kell viselkedni veszélyhelyzetben (menekülés, segítségkérés). 

Ismerje a biztonságos közlekedés rá vonatkozó szabályait. Sajátítsa el a magatartási 

és udvariassági szokásokat.  

 
       Igényfelkeltés az alapvető természeti, környezeti kérdések iránt. 

 

Alakuljon ki a tudományos vizsgálat iránti igény. Ismerje meg a tudósok kiemelkedő eredményeit, 

szorgalmát, erőfeszítéseit. 
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2. Természettudományos megismerés 

  

Váljanak nyitottá a természet szépségei, értékei iránt. Érdeklődésének megfelelően tudjon 

ismeretekhez jutni a valóság megtapasztalásával, képi és szöveges ismerethordozók révén 
Természeti jelenségeket észlelni és megfigyelni legyenek képesek. 

Tanítói irányítással, segítséggel tudjon ismeretekhez jutni kísérletek, modellezés által. 

A vizsgálódáshoz szüksége eszközöket balesetmentesen használja. 

Tudjon hosszúságot, tömeget, űrtartalmat, hőmérsékletet és időt mérni. 
Legyen tájékozott arról, hogy a természettel kapcsolatos ismereteit felkészültségének megfelelő 

könyvek, cikkek, és a média segítségével is fejlesztheti, de sok téves nézettel is találkozhat. 

 
Jártas legyen a jelenségek, folyamatok csoportosítására. 

Megfigyeléseit, tapasztalatait, a változásokat tudja megfogalmazni és tanítói segítséggel rajzban, 
írásban rögzíteni, egyszerű jelenségeket vázlatosan ábrázolni. 

 
Tudja a megszerzett ismereteit elmondani, ábrázolni, leírni, a megismert képi és szöveges 
információkat értelmezni. 
Tudja a különböző tárgyakat, élőlényeket, jelenségeket minőségi és mennyiségi jellemzőik alapján 
elemi szinten összehasonlítani, csoportosítani, vizsgálódásainak eredményeit elemezni, értelmezni. 

 
 
3. Tájékozódás az élő és az élettelen természetről 
 

 Anyag 
 
Ismerje meg az élő és élettelen anyagok néhány jellemző tulajdonságát, szempontok alapján tudja 

csoportosítani. Ismerje fel az anyagfajták és használatuk közti összefüggéseket. 

 
Tudja mely élelmiszerek fontosak szervezetünk egészséges fejlődéséhez. 

 

Tartózkodjék az élvezeti- és kábítószerek kipróbálásától. 
 

Tudja, mely anyagok szennyezhetik a környezetet, mely eszközök a háztartás leggyakoribb 

veszélyforrásai. 

 

Ismerje fel a halmazállapot változásokat, tudja besorolni a főbb típusokba. 

 

 Energia 

 

Ismerje fel a különböző változásokat párkölcsönhatásokban. (Mi változtat, mi változik, mi 

csökken, mi nő?) 

 

Földünk energiakészlete korlátozott, ezért fontos az energiatakarékosságra nevelés. 

 

Tudjon egyszerű játékokat a hang, a fény és a hő terjedésével kapcsolatban. 

 

 Információ 

Ismerje meg előzetes tudása segítségével az információk átadásának egyszerű módjait, az érzékelés 

jelenségeit. 
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 A tér 

 

Tudjon tájékozódni a térben, meghatározni irányokat, távolságokat, hosszakat (becslés, mérés). 

Tudja a környezetben előforduló tárgyak méretét saját testrészükhöz, majd szabvány 

mértékegységekhez viszonyítani. 
Tudjon tájékozódni lakóhelyén és útbaigazítani. 

Ismerje Magyarországon belül lakóhelye elhelyezkedését.  

 

 Idő és mozgás 
 

Ismerkedés a természet könnyen megfigyelhető ciklusaival, életkori szakaszokkal.  

Ismerje a napszakok és évszakok változásait. 

Idő mérésében gyakorlat, időtartamok becslése.  
Tudjon tájékozódni a mindennapok időviszonyaiban.  

Ismerje fel egyszerű példák segítségével a mozgásban megnyilvánuló állandóságot és változást.  

  

 A lakóhely, Magyarország, a Föld és az Univerzum 
 

Harmonikus kapcsolat a természeti és a társadalmi környezettel. 

Ismerje a szűkebb környezete kulturális, vallási emlékeit, hagyományait, egyházi ünnepeit. 

Gyakorolja e tevékenységeket, szokásokat, amelyek az otthon, a szülőföld és hazája 
megbecsüléséhez, szeretetéhez vezetnek. 

 Ismerje Magyarország jellegzetességeit, felszínét. 

 Tudja lakóhelyét más hazai tájjal összehasonlítani. 

 A Föld alakjával kapcsolatos tudományos kép megformálása. 

Elemi ismeretek gyűjtése égitestekről, egyszerű megfigyelések végzése a meglévő tudás 

ellenőrzése érdekében. 

 

 Rendszer 

 

Konkrét rendszerek (életközösségek) konkrét elemzése. (pl. Miből áll? Milyen kapcsolatban 

vannak az elemek? Hogyan működik?)   

A rendszerek elemzése során a változásokkal kapcsolatos előzetes tudás összegyűjtése. 

Ismert változások, folyamatok elkülönítése, megnevezése. 

 

 Az élet 

 

Tudja az élőt és az élettelent összehasonlítani. 

Tudja az élőlényeket egyszerű csoportokba sorolni. 

Ismerkedjen az élővilág szerveződési szintjeivel. 

Az egészséges életkörülmények igénylése. Személyes higiénia, test, ruha gondozása. Alkalmazza 

az egészségmegőrzés szabályait.  

Törekedjen a szervezet számára szükséges egészséges táplálékok ismeretére alapozott, megfelelő 

táplálkozási szokások kialakítására.  

Ismerje fel, hogy a környezet állapota az ember egészségére is hatással van. 

Környezetvédelmi problémával való foglalkozás. Egyéni és közösségi környezetvédelmi cselekvési 

formák kialakítása. 

A testi fogyatékkal élő emberek elfogadására való tudatos nevelés. 
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A tananvag témaköre, tartalma: 

 
1. évfolvam 

 
Évi óraszám: 37 

 
Témakörök, tartalmak: 
Megismerési módszerek alapozása 
(folyamatosan). 

 
Tevékenységek: 

 
Megfigyelés, összehasonlítás, cso-

portosítás a tanulók közvetlen 

környezetében lévő tárgyak, 
élőlények érzékelhető 

tulajdonságai körében. Folyadékok 

tulajdonságai. 

 
Tapasztalatszerzés a környezetről az osztályte-

remben és az osztálytermen kívül séták és ki-
rándulások során. 

     
Tapasztalatok kifejezése élőszóban, 

rajzban - tanítói segítséggel. 

 
A megfigyeltek pontos megfogalmazása 

szóban. Saját korábbi élményeikről néhány 

mondatos beszámoló szóban. A tanulók 

közvetlen környezetében élőlények 
megfigyelése a tanító irányításával. 

Tapasztalatok rajzos rögzítése, a korábbi 

személyes beépítése. A valóságban meg 

figyelt jellemzők felismerése fényképen és 
rajzon. 

Anyagok, tárgyak, képek, szókártyák 

csoportosítása tetszőleges és megadott 

szempont észrevétele. A megismert 
élőlények, jelenségek felismerése 

képeskönyvek, diaképek, filmfelvételek 

segítségével. Feladatértés bizonyítása alá-

húzással, összekötéssel, színezéssel. 
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Témakörök, tartalmak: 
 
Az élettelen természet alapismeretei: 

 
 
A nap időtartama, a napszakok válta-

kozása, jellemzői. 

 
Az időjárás jellemzői: 

 
Az időjárás elemeinek megfigyelése: 
napsugárzás, hőmérséklet, szél, fel-

hőzet, csapadék. 

A víz megjelenítési formái a termé-

szetben. 

 
Az évszakok jellemző időjárása. 

Az évszakok sorrendje, a hónapok 

neve és sorrendje. 
 

 

 

Az évszakokhoz kapcsolódó ünnepek, 
helyi szokások. 

 

 

 
 

 

Az élő természet alapismeretei: 

Az élő és az élettelen közötti különb-
ségek. A közvetlen környezetben élé-

se (méret, alak, szín, részek, élőhely).  

 
 
 
Tevékenvségek: 

 

 

 
 

Egyszerű beszámoló szóban a napi időjárásról, a 

különböző napszakokban történtekről. 

 
Az időjárás elemeinek és változásának megfigye-

lése, rajzos rögzítése. Az időjárás megfigyelése 

során a víz különböző megjelenési formáinak 

felismerése: eső, hó, zúzmara, dér, jég, hó, köd, 
pára. A szélsőséges időjárás okozta veszélyhely-

zetek és a védekezés lehetőségei. 

 
Napszakok, hónapok, évszakok sorba rendezése 
időrend alapján. Évszakok jellemző időjárása 

(szélsőségek) felismerése képről, filmről. 

 
Az évszakokhoz kapcsolódó ünnepek, szokások 

megismerése. (például: szüret, Márton-nap, kará-
csony, regölés, húsvét, madarak és fák napja) 

Ezeken való részvétel. 

 

 
A tanuló közvetlen környezetében előforduló nö-

vények, állatok megfigyelése, érzékszervi 

tapasztalatszerzés a tanító irányításával. A sokfé-

leség bemutatás. 
A valóságban megfigyelt jellemzők felismertetése 

fényképen és rajzon. 
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Témakörök. tartalmak: 

A közvetlen környezetben előforduló 
állatok, társállatok megfigyelése (mé-

rete, alakja, táplálkozása, jellemző te-

vékenységei, szaporodása). 

Tevékenységek: 

A környezetünkben előforduló gyakori 
növények (fák, bokrok, zöldségek, 

gyümölcsök), állatok, növényi részek 

(például: levél, termések) közül néhány 

megfigyelése, lerajzolása, egyszerű 
csoportosítások hasonló tulajdonságaik 

alapján. Növények gondozása az 

osztályban, az iskolateremben (öntözés, 

tápoldat készítés, ültetés, magvetés). 
Állatok gondozása. 

Tanítói kérdésre egy-egy élőlény 

jellegzetességeinek felsorolása. 

 
Állatmesék és a valóság. 

 
A mese és valóság összevetése 
dramatikus helyzet játékokban. 

 
Testünk és életműködésünk: 

 
Testünk főbb részei. Szervezetünk 

megfigyelhető ritmusai (alvás, 

ébrenlét, mozgás). Érzékszerveink 

szerepe a környezet megismerésében. 

 
Tájékozódás a saját testen. 
Játékos gyakorlatok az irányok, helyzetek 

megkülönböztetése testünk működésének, 

változásainak megfigyelése különböző 

hatásokra. 
Napirend, helyes időbeosztás kialakítása. 

 
  

 
Az egészséges táplálkozás. 
Az évszaknak és az időjárásnak megfelelő 

öltözködés. 

A tisztálkodás. 

A leggyakoribb balesetek megelőzésének 
módja. Segítségkérés balesetkor (mentők, 

tűzoltók, rendőrség). 

 

Óvodai szokások folytatása, gyakorlása. 

A helytelen szokások megbeszélése. 
Játékok, dramatikus helyzetgyakorlatok 

a helyes öltözködéssel, a tisztálkodással, 

a betegséggel, balesettel kapcsolatban. 

 
Tájékozódási alapismeretek: 
Saját testhez viszonyított irányok 

(előtte, mögötte, mellette, fölötte, 

alatta, jobbra, balra). 

 
Játékos gyakorlatok az alatta, fölötte, 

mellette, közötte, előtte, stb., bal, jobb 

irányok helyes használata. 

 
Az iskola neve. Az iskola legfontosabb 

helyiségei, azok rendeltetése. Az iskola 

környékének jellemző hátterei. 

 
Az iskola épületének megismerése. 

Tájékozódás az iskola épületében. 

A különböző helyiségek 

rendeltetésének megbeszélése. 
Beszámoló az otthontói az iskoláig 

vezető útvonalról. 
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Témakörök. tartalmak: 

 
Tevékenységek: 

  
 

Közlekedés: 

A gyalogos közlekedés legfontosabb 

vészhelyzetei, szabályai (átkelés az 
úttesten, vasúti átjárón). 

A közlekedési lámpa jelzései, 

közlekedési táblák az iskola és 

otthon környékén. 

 
Az iskola gyalogos megközelítése. 

Közös gyalogos közlekedési élmény 

megélése, megbeszélése. 
A gyalogos közlekedés szabályainak 

gyakorlása dramatikus játék 

helyzetekben. 

A szabálytudat alakítása. 
Az iskola megközelítése során adódó 

veszélyhelyzetek megbeszélése. 
  

 
A lakóhely ismerete. 

A település (településrész) neve. A 

tanuló lakóhelyének pontos címe. 
Az iskola pontos címe. 

 
Az iskola környékének bejárása. 

 
A könyvek nevezetes épületei. 
A lakóhely jellegzetességei. 

 

      
Foglalkozások neve

 

Ismerkedés a lakóhely jellegzetességeivel. 

 

 

Különböző foglalkozások megismerése, 

megismertetése képek, film, alapján. 
  
  
 

A továbbhaladás 
feltételei: 

  
 

'" 

 

Első évfolyam végén a kerettanterv nem határoz meg a továbbhaladáshoz szükséges 

feltételeket, az első és második évfolyamot egy fejlesztési szakasznak tekinti. 

 
 

  
A szöveges értékelést az alábbi szempontok szerint végezzük félévkor és tanév végén: 

 

Környezetismeret tantárgyból a tantervi követelményeknek kiválóan megfelelt. 

Környezetismeret tantárgyból a tantervi követelményeknek jól megfelelt. 

Környezetismeret tantárgyból a tantervi követelményeknek megfelelt. 

Környezetismeret tantárgyból felzárkóztatásra szorul. 

 

Jól használja a térbeli és időbeli tájékozódáshoz szükséges fogalmakat. 

Még bizonytalan a térbeli és időbeli tájékozódást kifejező szavak használatában. 

Segítséggel sem képes a tájékozódáshoz használt kifejezések megkülönböztetésére. 

 

A hét napjait, a hónapok, és az évszakok neveit ismeri, képes azok felsorolására. 

Segítséggel képes a hét napjainak, a hónapok és az évszakok nevének felsorolására. 

Még nem tudja önállóan megnevezni a napok, hónapok, évszakok neveit. 
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Képes megnevezni a tárgyak érzékelhető tulajdonságait (alak, forma, szín). 

Még bizonytalan a tárgyak érzékelhető tulajdonságainak megnevezésében (alak, forma, 

szín). 

Nem tudja megnevezni az érzékelhető tulajdonságokat (alak, forma, szín). 

 

Megfigyelései pontosak, képes megadott szempontú rendezésre is. 

Általában pontosan képes megfigyelni, de a megfogalmazásban és a rendezésben még 

segítségre szorul. 

Megfigyelései pontatlanok, tapasztalatait nehezen tudja megfogalmazni. 

 

 

Ismeri az állatok jellemző tulajdonságait. 

Felismeri a növények részeit. 

Tudja az emberi testrészeket. 

 

Rendkívül nyitott a természet jelenségei iránt. 

Fel lehet kelteni az érdeklődését a természet jelenségei és értékei iránt. 

Ritkán mutat érdeklődést a természet jelenségei iránt. 
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2. évfolvam 

 
Évi óraszám: 37 

   
Témakörök, tartalmak: 

 
Tevékenységek: 

  
 

A megismerési módszerek alapozása 

(folyamatosan) 
Megfigyelés, elírás, összehasonlítás, 

csoportosítás, vizsgálódás a tanulók 

közvetlen környezetében lévő tárgyak, 

élőlények érzékelhető tulajdonságai 
körében. 

 
A dolgok érzékelhető tulajdonságainak megta-

pasztalása. 

Összehasonlítások az érzékletek alapján 

(nagyobb, hangosabb). 
Megfigyelések rögzítése tanítói irányítással írás-

ban. 
A tanulók környezetében - a természetben, a 
háztartásban, a lakóhelyen - található gyakori 
tárgyakból (például: lehullott levelek, száraz 
termések, kavicsok, üres csigaházak, címkék, 
kupakok, stb.) különböző gyűjtemények 
készítése és rendszerük. 
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Témakörök, tartalmak: 
 
 
 
Becslések, egyszerű mérések alkal-

milag választott és szabvány egysé-

gekkel (m, dm, cm, kg, dkg, 1, dl, 
óra, perc, nap, hét, hónap, év, 

Celsius) tanítói segítséggel. 

 
A tapasztalatok kifejezése élőszóban, 
rajzban, írásban tanítói segítséggel. 

 
Az élettelen természet alapismeretei: 
 
Az érzékszerveink szerepe a környe-

zetünk megismerésében. 
A környezetben előforduló anyagok 

érzékelhető tulajdonságainak (színé-

nek, alakjának, hőmérsékletének, fe-

lületének, keménységének, rugalmas-
ságának, ízének, szagának) megfigye-

lése. Mérhető és nem megmérhető 

tulajdonságok. 

 
Anyagok csoportosítása (fa, kelme, 
üveg, papír, cserép, fém, ásvány, stb.) 

Az anyagok tulajdonságai és felhasz-

nálásuk, hatásuk közötti kapcsolat. 

Élelmiszerek. 

 

Tevékenvségek: 
 

 

Mérések, mértékegységek használata. A közvet-
len és közvetett tapasztalatszerzés megkülönböz-
tetése. 

 
A tanulói tapasztalatok rögzítése tanítói segít-

séggel rajzban és írásban. Rövid, szóbeli vagy 

írásbeli kérdésre írásbeli válasz adása önállóan. 

Nem tanórán szerzett ismeretekről rövid szóbeli 
beszámoló adása. 

Kérdések megfogalmazása az összefüggések ke-

resésekor. 

Vélemények megfogalmazása helyzetelemzéskor. 

 
A tanulók közvetlen környezetében lévő tárgyak 
és élelmiszerek érzékelhető tulajdonságainak 
(alak, szín, felület, alaktartás, összenyomhatóság, 
illat, íz, hang, stb.) megtapasztalása. 
Az érzékszervi tapasztalatokra épülő felismerő 
gyakorlatok. 
Játékok, kísérletek vízzel és levegővel. 
 
 
 
Összehasonlítások, sorba rendezések az érzékle-
tek és mérések alapján. 
Kapcsolat keresése a tulajdonság és a funkció 
között. 
A tapasztalatok lejegyzése, rendezése tanítói 
segítséggel. 
Az anyagok azon tulajdonságainak észrevétele, 
amelyek miatt a környezetet szennyezhetik, 
veszélyeztethetik. 
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Témakörök. tartalmak: 

 
Az élő természet alapismeretei: 

 
A termesztett növények megfigyelé-

se, leírása, vizsgálata. Csoportosítás 
a felhasználásuk szerint. Növényi 

táplálékaink. Gyümölcsök, 

zöldségek szerepe az egészséges 

táplálkozásban. 

 
A vadon élő és a tenyésztett, kedv-

telésből, vagy társként tartott állatok 

élete közötti különbség. 

Az állatok viselkedésének megfigye-
lésének leírása, összehasonlítása. 

 
Testünk és életműködésünk: 
 
Életműködésünk főbb jellemzői 
(mozgás, táplálkozás, légzés, fejlő-

dés). Legfontosabb szerveink szerepe 

életünkben. 

Testünk fő részei, mérhető 
tulajdonságaink. 

 
A helyes fog- és testápolás. 

A fogorvos gyógyító munkája. 
Fogyatékos, sérült embertársaink. 

Tevékenységek: 

 
Tapasztalatszerzés előzetes megfigyelési szem-

tok alapján a különböző élőhelyek (a település, 

a kert, az erdő, a mező, a vízpart) élővilágáról. 

 
Tájékozódás az időben. Időmérések végzése, 

mértékegységeinek használata. 

Az élőlények változásának megfigyelése az 
időben (növekedés, fejlődés, pusztulás). 

Az idő és az életmód kapcsolatának észrevétele 

(téli álom, költöző madarak, lombhullatás, több 

évig élő növények). 
Élőlények csoportosítása a jellemző jegyek 

alapján (például: növény, állat, fás szárú, 

lágyszárú, egy évig élő, több évig élő, emlős, 

madár). 
A megfigyelt jelenségek okainak keresése, an-

nak észrevétele, hogy egy adott ok megléte be-

folyásolja a jelenség létrejöttét (életfeltételek). 

Az ismétlődő jelenségek, tevékenységek 
észrevétele. 

 
A 8-9 éves gyermek helyes napirendjének kiala-

kítása. Különböző mérések elvégzése a saját tes-
ten. Fogalomalkotás a belső szerveinkről, szere-

pükről. 

Külső, belső tulajdonságok. 

 
 
Fog- és testápolási technikák gyakorlása. 

Beszélgetések, dramatikus gyakorlatok a sérülés, 

betegség, gyógyítás, gyógyulás, a fogyatékos, sé-
rült emberekhez fűződő viszonyok témakörében. 
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Témakörök. tartalmak: 
 

Tájékozódási alapismeretek: 
 

Út az otthontól az iskoláig. 
Az iskola környezetének megfigye-

lése (közterületek, közlekedési esz-

közök, üzletek, a szabadidő eltölté-

sének helyei, intézmények, 
nevezetes és érdekes épületek, 

helyek, a felszín formái). 

 
Közlekedés: 
A közlekedés illemszabályai. A 

helyes viselkedés járműveken. 

 
Gyermekekkel történt balesetek okai, 

megelőzésük. 

 
A lakóhely ismerete: 

A település és környéke felszínének 
jellemző formái, vizei. 

 

 

 
A településhez fűződő hagyományok, 

mesék, mondák, történetek. 

A település utcái, házai egykor. 

A település lakóinak élete régen és 
ma. 

 
A továbbhaladás 
feltételei: 

Tevékenvségek: 

 
Tapasztalatgyűjtés az iskola környékén: 

séta, kirándulás, a település környékének 
nevezetes helyeire. 

Az iskola környékének, nevezetes épülete-

inek, természeti formáinak megfigyelése, 

számbavétele, sorba rendezése. 
Rajz és képgyűjtemények készítése.  

 
A közös élményszerzés különböző közlekedési 

eszközökön. 

 
Esetelemzések gyermekekkel történt balesetek 

kapcsán. Veszélyhelyzetek felismerése az iskola 

megközelítésekor. 
Dramatikus játékok a helyes magatartásformák 

begyakoroltatására. 

A tanult szabályok, jó tanácsok szöveghű 

ismertetése. 

 
A település jellemző természeti formáinak megfi-
gyelése (síkság, dombok, hegyek, völgyek, 

patakok, folyók) elnevezése, felismerése. 

Természeti értékeinek, szépségeinek felfedezése. 
 
Helytörténeti bemutatóhely, kiállítás 
megtekintése. 
Történetek, emlékek, mondák gyűjtése, olvasása. 
Helyi hagyományok ápolása. 
Helyi templomok látogatása.

 
Megfigyeléseiről tudjon beszámolni szóban, kérdések alapján. 
Tapasztalatait tanítói segítséggel rögzítse. 

Ismerje fel a tanult jelenségeket rajzokról, képekről. 

Legyen képes méréseket végezni, használja helyesen a tanult mértékegységeket. 

Használja helyesen a napszakok nevét. 
Sorolja fel az évszakokat, és a hónapokat helyes sorrendben. 

Évszakok jellemző időjárását, jelenségeit nevezze meg. 

Mutasson be a tanult élőlények közül egyet, sorolja fel jellemző jegyeit
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Tájékozódjon saját testén. 

Ismerje a helyzetet jelentő kifejezéseket (előtte, mögötte, közötte, alatta, fölötte, mellette ). 
Nevezze meg az otthon és az iskola közötti közlekedési veszélyforrásokat, ismerje 

elkerülési módját. 

Ismerje lakóhelye főbb jellegzetességeit. 

Ismertesen egyet a települ hagyományai közül. 
Tudjon útba igazítani idegent lakóhelyén. 

 

A szöveges értékelést félévkor az alábbi szempontok szerint végezzük: 

 

Környezetismeret tantárgyból a tantervi követelményeknek kiválóan megfelelt. 
Környezetismeret tantárgyból a tantervi követelményeknek jól megfelelt. 

Környezetismeret tantárgyból a tantervi követelményeknek megfelelt. 

Környezetismeret tantárgyból felzárkóztatásra szorul. 

 
Nyitott, kiemelkedően tájékozott, ismeretei sokrétűek. 

Életkorának megfelelően tájékozott. 

Érdeklődését tanítói segítséggel lehet felkelteni és fenntartani. 

A természet jelenségei iránt ritkán mutat érdeklődést, ismeretei még hiányosak. 
 

Megfigyelései pontosak, a tapasztalatok felidézése, rögzítése során felismeri az 

összefüggéseket. 

Megfigyelései többnyire pontosak. 
Megfigyelései gyakran pontatlanok, felületesek. 

 

Tájékozottsága kiváló. A tanult növényeket, állatokat felismeri, megnevezi, jellemző 

tulajdonságaikat megbízhatóan, pontosan tudja felidézni. 
Tájékozottsága jó. A tanult növényeket, állatokat felismeri, megnevezni nem mindig tudja, 

jellemző tulajdonságaikat hiányosan idézi fel. 

 

Az élő és élettelen környezetére az iskolában és az iskolán kívüli programok alkalmával is 
tudatosan figyel. 

Az élő és élettelen környezetére még nem mindig figyel tudatosan. 

 

Rendkívül nyitott a természet jelenségei iránt. 
Fel lehet kelteni az érdeklődését a természet jelenségei és értékei iránt. 

Ritkán mutat érdeklődést a természet jelenségei iránt. 

 

Értékelés a tanév végén: 

A továbbhaladás feltételei címszó alatt megadott szempontok szerint értékelünk:  

- jeles, aki a megadott szempontokat 91% felett teljesíti, 

- jó, aki a megadott szempontokat 76% felett teljesíti, 

- közepes, aki a megadott szempontokat 51% felett teljesíti, 

- elégséges, aki a megadott szempontokat 31% felett teljesíti, 

- elégtelen, aki a minimum szintet nem éri el.  
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3. évfolyam 

 
Évi óraszám: 74 

 
Témakörök. tartalmak: 

 
A megismerési módszerek alapozása: 

(folyamatosan) 

 
Megfigyelés, leírás, összehasonlítás, 
csoportosítás, vizsgálódás, egyszerű 

kísérletek végzése a tanulók közvetlen 

környezetében lévő tárgyak, élőlények 

érzékelhető tulajdonságai körében, a 
folyamatok nyomon követése, egysze-

rű természeti jelenségek felismerése. 

 
Becslések egyszerű mérések szabvány 

egységekkel (m, dm, cm, mm, t, kg, 
dkg, g, 1, dl, el, ml, hl, óra, per, másod-

perc) tanítói segítséggel. 

 
A tapasztalatok általánosítása. 
Ismerkedés a közvetlen tapasztalással 

nem megszerezhető ismeretek forrásai-

val (gyermekenciklopédiák, 

egyszerűképes határozók, térképek, álló 
és mozgóképek). A tapasztalatok 

kifejezése élőszóban, rajzban, írásban, 

tanítói segítséggel. 

 
Tevékenvségek: 

 
A tapasztalatok lejegyzése, rendezése tanítói 
segítséggel. Egyszerű kísérletek, megfigyelése 

és elvégzése. Oksági összefüggések keresése a 

kísérletek tapasztalatai és a mindennapi tapasz-

talatok között. 

 
Mérések, méréssorozatok végzése. 

 
A tapasztalatok megjelenítése egyszerű ábrával, 
rajzzal. Saját korábbi tapasztalatok beépítése. 
Gyermek enciklopédiák, könyvek használata 
adott feldolgozásai algoritmus segítségével. 
Tévéműsorok, reklámok és az azokban esetleg 
előforduló helyes és téves tájékoztatások megfi-
gyelése, elemzése, (például: táplálkozás, 
gyógymódok. )
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Témakörök, tartalmak: 

 
Az élettelen természet alapismeretei: 
 
A környezetben előforduló anyagok, 

mérhető tulajdonságai, felismerése, 

megkülönböztetése. 
A változások megfigyelése. 

A hőmérséklet változása. 

A halmazállapot-változások a minden-
napi életben, besorolásuk a főbb 

típusokba. 

Az időjárási jelenségek és az anyag tu-

lajdonságainak változása. 
Fagyás, olvadás, párolgás, forrás, lecsa-

pódás megfigyelése. 

Az olvadás és oldódás megkülönböztetése. 

Vizsgálódás mérésekkel. 
 
Éghető és éghetetlen anyagok. 
Az égés, mint veszélyforrás. Veszélyre 
figyelmeztető jelek, jelzések. 

 
 
 
 
 
 
Az élő természet alapismeretei: 

 
A növények életében nélkülözhetetlen 

környezeti feltételek vizsgálata. 
A környezet változásainak (például: 

(fény, talaj, időjárás, szennyező anya-

gok) hatása a növények életére. 

A növényi élet évszakos ritmusa. 

 
Az állatok életéhez nélkülözhetetlen 

környezeti feltételek vizsgálata. 

A környezet változásainak hatása az 
állatok életére. Az állatok évszakok 

szerinti viselkedése. 

A növények és állatok kapcsolata, 

egymásrautaltsága. 

 
Helyes viselkedésünk a természetben. 

Tevékenvségek: 

 
Megfigyelések, tapasztalatok, mérési eredmények 

rögzítése írásban önállóan, előzetes megbeszélés 

után. Mondatok, rövid szövegek igazságtartalmá-

nak eldöntése tapasztalatok, megfigyelések alap-
ján. 

Rövid szóbeli beszámoló a megfigyelésekről, 

tapasztalatokról. Tapasztalatszerzés a-különböző 

anyagok halmazállapotainak főbb jellemzőiről. A 
halmazállapot-változás megtapasztalása, fe1té-

teleinek előállítása. 

 
 
Oksági összefüggés keresése a halmazállapot-vál-
tozás és egy hétköznapi jelenségek között. 

Az anyagok változása, az annak folyamán megfi-

gyelhető tulajdonságok észrevétele (például: égés, 

oldódás, forrás). Játékos ismerkedés egyszerű 
keverékekkel, oldatkészítéssel. 

 

Teendők tűz (pl. épületek, erdőtűz, ruhatűz ese-

tén. Önmentési gyakorlat. 

 
A növények változásainak folyamatos megfigye-

lése. Egyszerű kísérletek az életfeltételek bizo-

nyítására. 

 
Különböző állatok viselkedésének, életmódjának 

az élőhely az élőhelyükhöz és más élőlényekhez 

fűződő kapcsolatainak megfigyelése a valóság-

ban, valamint álló és mozgóképekben. 
Az ember szerepének tisztázása a környezetében 

élő más élőlények életfeltételeinek alakításában. 

Tetteink következményeinek kutatása. 
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Témakörök, tartalmak: 

 
Testünk és életműködésünk: 
Életünk nélkülözhetetlen környezeti fel-

tételének vizsgálata. A környezet válto-

zásainak hatása életünkre. 
Egészséges életmód. Helyes napirend. Az 

egészség és a sport. 

Testünk izmai.  

A légzés.  
 

A betegség tünetei (rossz közérzet, láz, 

fájdalom, hasmenés, hányás, vérzés). 

A leggyakoribb fertőző betegségek és 
megelőzéseik. A védőoltások fontossága. 

 
A beteglátogatás, betegápolás szabályai. A 

kuruzslás veszélyei. 

 
Tájékozódási alapismeretek: A 

tárgyak alaprajza. Kicsinyítés 

rajzolással. 

 
Útvonalrajzok, térvázlatok, térképszerű 
ábrázolások ismert terepről. 

A valóság térképei ábrázolása jelekkel. A 

négy fő világtáj. Az iránytű.  

Felszíni formák, folyó-és állóvizek. 

 
Közlekedés: 

A lakóhely jellemző közlekedési eszközei. 

A helyi és távolsági tömegközlekedés 

eszközei. Helyes és helytelen utazási 
szokásaink. 

 
A gyerekek, mint balesetek okozói. 

 
Országismeret: 
Élet a fővárosban és az ország más 

vidékein (társadalmi, gazdasági élet). 

Hazánk fővárosa Budapest. Ismerkedés a 

főváros nevezetes és a gyerekek 
szempontjából érdekes épületeivel, 

létesítményeivel, helyeivel. 

 
 

Tevékenységek: 

 
Az életjelenségek változásainak megfigyelése, mérése. Saját 
tapasztalatok megbeszélése, összehasonlítása a társaikéval. 

 
A magatartási és illemszabályok, valamint a betegségek, 

balesetek megelőzése között oksági összefüggések keresése 
(például: kézmosás, zsebkendőhasználat). 

 
Dramatikus játék során a helyes egészségszokások 

gyakorlása. 

 
Egyszerű alaprajzok készítése. Útvonalak berajzolása. 
Térképszerű képes ábrázolások, térképvázlat készítése az iskola 

környékéről. 

 
A térképvázlaton útvonalak bejelölése, bejárása. Szimbolikus 
jelek alkalmazása. Tájékozódás iránytű segítségével. 

 
Utazás tömegközlekedési eszközökön. A szabálytudat 

alakítása. Helyes magatartásformák bemutatása, gyakorlása 
valós helyzetekben. 

 
A gyermekbalesetek és a veszélyhelyzet okainak keresése. 

Kapcsolatkeresése a viselkedés és a gyermekbalesetek között. 

 
 

 

 

Közvetlen vagy közvetett (tv, videó, dia, könyv, könyvtár) 
tapasztalatszerzés: Duna, Budai-vár, Gellérthegy, Országház, 

Mátyás templom, Szent István Bazilika, hidak, nagykörút, 

üzletek, színházak, bábszínház, állatkert, Margit - sziget, 

közlekedés.  
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A továbbhaladás 
feltételei: 

 
A tanuló írásban tudja rögzíteni megfigyeléseit, méréseit, tapasztalatait a megbeszéltek 

alapján. 

 
Tudjon dönteni rövid szövegek igazságtartalmáról. 

 

Olvassa le a hőmérőt. Használja a tanult mértékegységeket. 
 

Anyag halmazállapotait, azok jellemzőit nevezze meg. Tudjon példákat a halmazállapot 

változásra. 
 

Oldódás, olvadás szavakat használja. 
 

Ismerje a mentők, tűzoltók, rendőrség telefonszámát, értesítésük módját. 
 

Élőlényfajok megnevezése, élőlények életfeltételeit nevezze meg. 
 

Betegségek elkerülése. Tudja megkülönböztetni az egészséges és a beteg állapotot. 
 

Tájékozódjon az iskola környékéről készített térképvázlaton. 
 

Iránytű segítségével állapítsa meg a fő világtájakat. 
 

Nevezze meg a település jellemző felszíni formáit, felszíni vizeit, nevezetes épületeit, 

közlekedési eszközeit. 

 
Ismertessen egyet a település hagyományai 

közül. 
 

Tudja útba igazítani az idegent lakóhelyén. 

 

Értékelés félévkor és a tanév végén: 

A továbbhaladás feltételei címszó alatt megadott szempontok szerint értékelünk:  

- jeles, aki a megadott szempontokat 91% felett teljesíti, 

- jó, aki a megadott szempontokat 76% felett teljesíti, 

- közepes, aki a megadott szempontokat 51% felett teljesíti, 

- elégséges, aki a megadott szempontokat 31% felett teljesíti, 

- elégtelen, aki a minimum szintet nem éri el.  
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4. évfolyam 

 
Évi óraszám: 74 

 
Témakörök, tartalmak: 

 
Tevékenvségek: 

 
A megismerési módszerek alapozása: 
(folyamatosan) 

 
Megfigyelés, leírás, összehasonlítás, 

csoportosítás, vizsgálódás, egyszerű kí-
sérletek végzése, a tanulók közvetlen kör-

nyezetében lévő tárgyak, élőlények érzé-

kelhető tulajdonságai körében, a folyama-

tok nyomon követése, következtetése, egy-
szerű összefüggések felismerése. 

 
Tapasztalatok lejegyzése, rendezése, elemzése 
tanítói segítséggel. Folyamatos megfigyelés. 

Védett helyi természeti értékek. 
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  Témakörök, tartalmak: 

 
Önálló mérés a gyakori szabvány mérték-

egységek alkalmazásával. 
 
A tapasztalatok rögzítése élőszóban, 
rajzban, írásban tanítói segítséggel. 

 
Az élettelen természet alapismeretei: 

Az otthon tisztasága, szennyező forrásai. 

Környezetünk tisztasága, szennyezettsé-

ge. 
 
A lakóhely levegőjének, vizeinek, 
talajának tisztasága, szennyezettsége. 

Szennyező források a környezetben, a 

szennyezés hatása az élőlényekre, az 

emberre. 
A megelőzés, védekezés lehetőségei. 

 
Különválogató hulladékgyűjtés. 

 
A környezet szennyeződése miatt kiala-

kuló veszélyhelyzetek felismerése, az 

önvédelem lehetőségének megismerése. 

 
Az élő természet alapismeretei: 
 
A tanuló környezetében megfigyelhető 

élőlények (zöldségek, gyümölcsök, 

virágok, szántóföldi növények, 

rovarok, emlősök, madarak) jellemzői. 

 
Néhány gyakori, jellemző növény- és 
állatfaj jellemzői (mérete, testfelépítése, 

jellemző részei, szervei, táplálkozása, 

szaporodása, változása, illetve viselkedé-

se, alkalmazkodása). 
 
 
Az ember hatása az élőhelyekre. 

A természet védelmének fontossága,  

Tevékenységek: 
 

Méréssor megtervezése, végzése. 

 
Összefüggő feleletek tanító kérdésekre. A jelen-

ségek megfigyelésével, okok keresésével követ-
keztetések levonása. 

 
Folyamatos megfigyelések egyszerű vizsgálatok, 

kísérletek a levegő, a víz, a talaj tisztaságáról. 

 
Környezetünkből vett vízminták egyszerű vizsgá-

lata. Egyszerű eljárás a víz tisztaságára, szűrésére. 

A lakóhely levegőtisztaságának megfigyelése. 
Levegő-, víz-, talajvizsgálat érzékszervekkel és 

egyszerű vizsgáló eszközökkel (nagyító, 

szűrőpapír). 
 
 
A különválogató hulladékgyűjtés jelentőségének 

felismerése és szükségességének belátása. 
 
A lakóhely környezetében előforduló anyagok 
összetettségének észrevéte1e. Kapcsolat keresése 

az egyes anyagok tulajdonságai és a környezet 

szennyezés között. Jelenlegi viselkedésünk, szo-

kásaink és azok jövőbeli környezeti hatásai között 
egyszerű összefüggések felismerése. 

 
Egyszerű összefüggések keresése az élőlény élő-

helye, életmódja és testfelépítése között. A helyi 

környezet és az élőlények környezetalakító hatá-
sának vizsgálata. 
 
 
 
A lakóhelyen megfigyelhető néhány lágy és fás 

szárú növény, valamint néhány emlős, madár, 
gerinctelen állat tulajdonságainak rendszerezett 

megismerése, ezek táplálékláncba sorolása. 

 

 
Annak észrevétele, hogy jelen cselekvéseink 

befolyásolják a jövőt. Kapcsolat keresése az 

ember tevékenysége és a természet veszélyez-

tetettsége között. 
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Testünk és életműködésünk: 

 
Az ember élettani szakaszai. 
A különböző korú emberek szerveze-

tének, életműködéseinek, viselkedésé-

nek összehasonlítása. 

 
Helyes és helytelen szokásaink. 

Az egészséget károsító szokások 

(dohányzás, alkoholfogyasztás, kábí-

tószerezés) kialakulása, veszélye, fel-
készülése az elutasításokra.  

Egészséges táplálkozás, táplálkozási 

betegségek, vitaminok. 

  
Tájékozódási alapismeretek: 
 
A domborzat és a vízrajz ábrázolása a 

térképen. Különböző domborzatú tájak, 
legnagyobb folyóink, tavaink felismeré-

se Magyarország domborzati és vízrajzi 

térképén. 

 
A lakóhely a térképen. 

 

 

 

Tájaink képekben. 

Nemzeti parkjaink 

képekben. 

 
Közlekedés: 
A kerékpáros közlekedés szabályai. 

A kerékpározás veszélyei. 

 
Utazás megtervezése. 

 
A kerékpáros balesetek elkerülése. 
 
Országismeret: 

Hazánk természeti szépségei, kulturális 

emlékei, keresztény értékei képekben. 
Településtípusok (város, falu, tanya). 

 
Megfigyelés, mérés a testen. 

A mérések rögzítése, tanító segítséggel. 

 
Dramatikus játékok az életkorok jellemzőiről, 

helyes és helytelen szokásainkról. 

Saját tapasztalatok megbeszélése, 
összehasonlítása. 

 
Közvetlen tapasztalatszerzés a lakóhely jellemző 

felszíni formáiról és felszíni vizeiről. Közvetett 

tapasztalatszerzés a helyben nem tapasztalható 
felszíni formákról és vizekről. 

 
Tájékozódási gyakorlat a lakóhely térképével, 
egyszerű tájolóval. Elemi szintű tájékozódás 

Magyarország domborzati és megyéinek 

térképén. A lakóhely megkeresése 

Magyarország térképén. 

 
Magyarország nagytájainak felismerése jellemző 

képek, leírások alapján. 

Nemzeti parkokról jellemző képek gyűjtése.  

 
 

 

 

Gyakorlatok a kerékpáros közlekedés szabályai-
nak elsajátítására. 

 
Egyszerű utazás megtervezés menetrend segít-

ségével. 
 
Vészhelyzetek elemzése. 

A lakóhely és környékének természeti és kulturális 

értékeinek megkeresése a térképen, felismerése 
képről. Jellemző képek gyűjtése, rendezése. 
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Témakörök, tartalmak: Tevékenységek: 
 
Népcsoportok, kisebbségek hazánkban. 

Magyarok a határon túl. 

 
Tájékozódás arról, hogy magyarokon kívül más 

népek is élnek határainkon belül, és hogy magya-
rok élnek határainkon kívül is. 

 
Híres magyarok, hírünk a világban. 

A lakóhely nevezetes szülöttei. 

 
Híres emberek fennmaradt emlékeinek felkutatá-

sa a lakóhely múltjából. 

 
A továbbhaladás feltételei: 

Tudjanak a tankönyvön kívül más ismerethordozókból a tananyaghoz kapcsolódó 

információt keresni. 

 
Tanítói kérdésre néhány mondatos összefüggő felelettel válaszoljon. 

 
Mutasson be egy-egy ismert növényt, emlőst, madarat és gerinctelen állatot a lakóhely 

környezetéből. Tudja az életükhöz szükséges környezeti feltételeket. 

 
Nevezzen meg környezetszennyező forrásokat, ismerje egészségkárosító hatásait. 

 
Végezzen méréseket tanuló közben az emberi testen, nevezzen meg tanult élettani 

jellemzőket. 
 

Tudja, hogy őrizheti meg egészségét, és mi veszélyezteti azt leginkább. 
 

Ismerje a domborzat jelölését a térképen. 
 

Találja meg lakóhelyét, nagytájainkat Magyarország domborzati térképén. 
 

Ismerje lakóhelyének védett természeti értékeit. 
 

Mutassa be a lakóhelyéhez közeli kirándulóhelyek egyikét. 
 

Nevezze meg a különbségeket az eltérő településtípusok között. 
 

Tudja, hogy lehet megközelíteni a szomszédos 

településeket. 
 

Nevezzen meg veszélyhelyzeteket járművel való közlekedés, kerékpározás közben. 
 

Nevezzen meg a lakóhelyén élő népcsoportokat. 
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Értékelés 

 
A./ Célja: A tanuló tudásának ellenőrzése. A tanulói teljesítmények mennyiségi jellemzőinek 
 elemzése és összegzése, minősítése. 

B./ Módja: 

1./ Folyamatos szóbeli (főként dicsérő, mozgósító szándékkal). 
megfigyelés pontossága 

a szóbeli kifejtés színvonala (szókincs gazdagsága) 

az aktivitás és a társas tevékenységek színvonala (együttműködni tudás a társakkal és a felnőttekkel, a 

feladattartás képessége) 
szóbeli kifejezés önállósága 

rajzokról, jelekről visszaolvasás 

részvétel a megfigyelésekben, az adtok rögzítése a rajzokról, jelekből visszaolvasás szintje gondolatok 

megfogalmazása 

 
2./ Időszakos - témakörönként zárással (írásban). 3./ 

Füzetvezetés. 

4./ Órai aktivitás, gyűjtőmunkák. 
5./ Kísérletekben való együttműködés. 
 

Értékelés félévkor és a tanév végén: 

A továbbhaladás feltételei címszó alatt megadott szempontok szerint értékelünk:  

- jeles, aki a megadott szempontokat 91% felett teljesíti, 

- jó, aki a megadott szempontokat 76% felett teljesíti, 

- közepes, aki a megadott szempontokat 51% felett teljesíti, 

- elégséges, aki a megadott szempontokat 31% felett teljesíti, 

- elégtelen, aki a minimum szintet nem éri el.  

 

Taneszközök 

 
1. Tárgyi feltételek: 
 
a./ Tanulói eszközök: tankönyv 

      munkafüzet 

füzet 

élő anyagok 
Első Atlaszom 

naptár 

    játékóra 

 fényképek, képeslapok 
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Tananyag kiválasztás szempontjai: 
 
Legyen a könyv könnyen keze1hető, összefűzött (ne essen szét). Legyen 

színes, szöveges, magyarázó rajzokat tartalmazzon. 

A főbb fogalmak legyenek kiemelve. 

A betűnagyság megfelelő legyen. 
A tankönyv és a munkafüzet épüljön egymásra. 

Az adott óraszámnak megfelelő ismeretanyagot tartalmazza. 

 
b./ Tanári eszközök: 

tanterv 
kézikönyv 

tudományos ismeretterjesztő könyvek tankönyv, munkafüzet 

lexikonok, enciklopédiák 

 
 
c./ Egyéb eszközök: 

 
írásvetítő 
fóliasorozat 

virágmodellek 

termésgyűjtemények 

    jelzőtáblák 
földgömb 

terepasztal 

Magyarország domborzata, vizei, megyei térkép emberi test megismeréséhez csontváz, emberi torzó 

kitömött állatok 
fogazattípusok 

védett növények, állatok (falikép ) 

diasorozat 

diavetítő 
videó, videó szalagok 

magnó, magnószalagok 

 
Kísérleti eszközök:  
     borszeszégő kémcső kémcsőállvány gyertya mérőpapír tölcsér 

főzőpohár nagyító iránytű 

tájoló 

homok 
szűrő 

fémtábla 

      hőmérő 

víz 
homokozó lapát 


