NAT 2020
Követelmények
1.évfolyam
Magyar nyelv és irodalom
Beszéd és olvasás
TÉMAKÖR: Beszéd és kommunikáció
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− beszédlégzése és artikulációja megfelelő;
− figyelmet fordít a hangok időtartamának helyes ejtésére, a beszéd ritmusára, hangsúlyára,
tempójára, a beszédhelyzetnek megfelelő hangerőválasztásra;
− a szavakat hangokra, szótagokra bontja;
− a hangokból, szótagokból szavakat épít;
− a tanult verseket, mondókákat, rövidebb szövegeket szöveghűen, érthetően tolmácsolja;
− részt vesz ismert szövegek (mondókák, kiszámolók, nyelvtörők, versek, mesék) mozgással,
dramatikus elemekkel történő élményszerű megjelenítésében;
− bekapcsolódik párbeszédek, dramatikus helyzetgyakorlatok, szituációs játékok megalkotásába.
Fogalmak
helyesejtés, beszédlégzés, artikuláció, időtartam, hangerő, beszédtempó, ritmus, testtartás, mimika, párbeszéd,
szituáció, drámajáték
TÉMAKÖR: Betűtanítás kezdete. Olvasási készséget megalapozó részképességek fejlesztése
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− észleli és/vagy megérti a nyelv alkotóelemeit, hangot/betűt, szótagot, szót, mondatot, szöveget, és
azokra válaszokat fogalmaz meg;
− részt vesz a testséma-tudatosságot fejlesztő tevékenységekben (szem-kéz koordináció,
térérzékelés, irányok, arányok, jobb-bal oldal összehangolása, testrészek tudatosítása) és érzékelő
játékokban;
− megérti és használja a tér- és időbeli relációs szókincset;
− szavakat hangokra, szótagokra bont;
− hangokból, szótagokból szavakat épít
Fogalmak
hang, betű, magánhangzó, mássalhangzó, hosszú hang, rövid hang, szótag, szó, mondat; viszonyszavak: bal-jobb,
előtte, mögötte, alatta, felette, közötte, mellette; utána, közben, miközben stb.
TÉMAKÖR: Betűtanítás. Olvasási készséget megalapozó részképességek fejlesztése
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− részt vesz a testséma-tudatosságot (szem-kéz koordináció, térérzékelés, irányok, arányok, jobb-bal
oldal összehangolása, testrészek fejlesztő tevékenységekben és érzékelő játékokban;
− megérti és használja a tér- és időbeli relációs szókincset;
− szavakat hangokra, szótagokra bont;
− hangokból, szótagokból szavakat épít;
− biztosan ismeri az olvasás jelrendszerét.
Fogalmak
hang, betű, kisbetű, nagybetű, magánhangzó, egyjegyű, kétjegyű, háromjegyű mássalhangzó, hosszú hang, rövid
hang, szótag, szó, mondat; viszonyszavak: bal-jobb, előtte, mögötte, alatta, felette, közötte, mellette; utána,
közben, miközben stb.
TÉMAKÖR: Népmesék, műmesék
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− megismer néhány mesét és történetet a magyar – és rokon kultúrájú népek irodalmából;
− részt vesz népmesék és műmesék, történetek közös olvasásában, feldolgozásában;
− megérti a közösen olvasott rövid szövegeket, részt vesz azok olvasásában, feldolgozásában;
− a mesék, történetek szereplőinek cselekedeteiről kérdéseket fogalmaz meg, véleményt alkot;
− részt vesz rövid mesék, történetek dramatikus, bábos és egyéb vizuális, digitális eszközökkel történő
megjelenítésében, megfogalmazza a szöveg hatására benne kialakult képet;
− közös olvasás, szövegfeldolgozás során megismer néhány mesét, elbeszélést

Fogalmak
szótag, szó, mondat, szöveg, mese, népmese, műmese, cím, szerző, szereplő, helyszín, időrend, tartalom,
állandósult szókapcsolat, kezdő és záró fordulat, meseszám
TÉMAKÖR: Versek, népköltészeti alkotások
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− részt vesz magyar népi mondókák, népdalok, klasszikus és kortárs magyar gyerekversek mozgásosjátékos feldolgozásában, dramatikus előadásában;
− megtapasztalja a vershallgatás, a versmondás, a versolvasás örömét és élményét;
− segítséggel vagy önállóan előad verseket ritmuskísérettel;
− a versek hangulatát kifejezi a különféle érzékszervi tapasztalatok segítségével (színek, hangok,
illatok, tapintási élmények stb.);
− a tanító vagy társai segítségével, együttműködésével verssorokat, versrészleteket memorizál;
− segítséggel, majd önállóan szöveghűen felidéz néhány könnyen tanulható, rövidebb verset,
mondókát, versrészletet, prózai vagy dramatikus szöveget, szövegrészletet;
− különböző ritmikájú lírai művek megismerésével élményt és tapasztalatot szerez. Megismer
alkotásokat a népköltészetből, a kortárs és klasszikus gyermeklírából;
− megismer néhány klasszikus, életkorának megfelelő verset a magyar irodalomból;
Fogalmak
vers, verses mese, mondóka, kiszámoló, soroló, népdal, verssor, versszak, rím, ritmus, refrén, költő, cím,
népköltészet, műköltészet
TÉMAKÖR: Helyem a közösségben – család, iskola
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− rövid meséket közösen olvas, megért, feldolgoz;
− megfigyeli és összehasonlítja a történetek tartalmát és a saját élethelyzetét;
− mozgósítja a hallott és olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos ismereteit, élményeit, tapasztalatait,
és összekapcsolja azokat;
− élményeket és tapasztalatokat szerez változatos irodalmi szövegtípusok és műfajok – klasszikus,
kortárs magyar alkotások – megismerésével;
− megismer gyermekirodalmi alkotás alapján készült filmet;
− felismeri, indokolja a cím és a szöveg közötti összefüggést, azonosítja a történetekben a helyszínt,
a szereplőket, a konfliktust és annak megoldását;
− a mesék, történetek szereplőinek cselekedeteiről kérdéseket fogalmaz meg, véleményt alkot;
− képességeihez mérten bekapcsolódik párbeszédek, dramatikus szituációs játékok megalkotásába;
− különbséget tesz a mesés és valószerű történetek között;
− önállóan vagy tanítói segítséggel összefoglalja az olvasott történet tartalmát;
− könyvet kölcsönöz a könyvtárból, és azt el is olvassa, élményeit, gondolatait az általa választott
módon megosztja;
− részt vesz konfliktusokat feldolgozó dramatikus játékokban;
− megéli és az általa választott formában megjeleníti a kisebb közösséghez (család, osztály) tartozás
élményét.
Fogalmak
iskola, osztály, közösség, könyvtár, tanítási idő, szünet, vakáció, házi feladat, család, családtag, rokon, testvér,
nagyszülő, dédszülő, unoka, dédunoka, unokatestvér, otthon, barát, társ, összetartozás, felelősség, hűség,
becsületesség, igazságosság, munka, házimunka, történet, mese, vers, bekezdés, párbeszéd, cím, szerző,
helyszín, szereplők és tulajdonságaik, probléma és megoldás
TÉMAKÖR: Évszakok, ünnepkörök, hagyományok
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− részt vesz rövid mesék, történetek dramatikus, bábos és egyéb vizuális, digitális eszközökkel történő
megjelenítésében, megfogalmazza a szöveg hatására benne kialakult képet.
Fogalmak
keresztény/keresztyén ünnepkörhöz kapcsolódó jelképek (betlehemi csillag, bárány), családi ünnep, nemzeti
ünnep, népszokás, népi hagyomány, jeles napok, népi gyermekjáték, hazaszeretet, magyarságtudat, közösség,
szólás, közmondás, évszak, körforgás

TÉMAKÖR: Állatok, növények, emberek
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− a feladatvégzéshez szükséges személyes élményeit, előzetes tudását felidézi;
− képzeletét a megértés érdekében mozgósítja;
− érti az írott utasításokat, közléseket, kérdéseket, azokra adekvát módon reflektál.
Fogalmak
ismeretközlő szöveg, adat, információ, időrend, cím, illusztráció
Írás és helyesírás
TÉMAKÖR: Óvodából iskolába – írás-előkészítés, íráskészséget megalapozó képességek fejlesztése
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− részt vesz nagymozgást és finommotorikát fejlesztő tevékenységekben, érzékelő játékokban;
− tér- és síkbeli tájékozódást fejlesztő feladatokat megold.
Fogalmak
betűelem, számelem, vonalrendszer, kapcsolás; viszonyszavak: bal-jobb, előtte, mögötte, alatta, felette, közötte,
mellette stb.
TÉMAKÖR: Írás jelrendszere
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− részt vesz nagymozgást és finommotorikát fejlesztő tevékenységekben és érzékelő játékokban;
− tér- és síkbeli tájékozódást fejlesztő feladatokat megold;
− saját tempójában elsajátítja az anyanyelvi írás jelrendszerét;
− a hallás és olvasás alapján megfigyelt szavakat, szószerkezeteket, mondatokat önállóan leírja;
− írásbeli munkáját segítséggel, vagy önállóan ellenőrzi és javítja.
Fogalmak
hang, betű, betűelem, hosszú hang, rövid hang, kisbetű, nagybetű, vonalrendszer, írásjel, ékezet, magánhangzó,
mássalhangzó, szótag, szó, mondat; viszonyszavak: bal-jobb, előtte, mögötte, alatta, felette, közötte, mellette
stb.
TÉMAKÖR: A nyelv építő kövei: hang/betű, szótag, szó
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− megfigyeli, és tapasztalati úton megkülönbözteti egymástól a magánhangzókat és a
mássalhangzókat, valamint időtartamukat;
− különbséget tesz az egyjegyű, a kétjegyű és a háromjegyű betűk között;
− a hangjelölés megismert szabályait jellemzően helyesen alkalmazza a tanult szavakban;
− a kiejtéstől eltérő ismert szavakat megfigyelés, szóelemzés alkalmazásával megfelelően leírja.
Fogalmak
hang, betű, magánhangzó, mássalhangzó, egyjegyű mássalhangzó, kétjegyű mássalhangzó, háromjegyű
mássalhangzó, hosszú/kettőzött mássalhangzó, hosszú/kettőzött kétjegyű (háromjegyű) mássalhangzó, rövid
magánhangzó, hosszú magánhangzó, szótag, szó, „j” hang kétféle jelölése
TÉMAKÖR: A nyelv építő kövei: szó, szókapcsolat, mondat, szöveg
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− megfigyeli, és tapasztalati úton megkülönbözteti egymástól a magánhangzókat és a
mássalhangzókat, valamint az időtartamukat;
− a kiejtéssel megegyező rövid szavak leírásában követi a helyesírás szabályait;
− a kiejtéstől eltérő ismert szavakat megfigyelés, szóelemzés alkalmazásával megfelelően leírja;
Fogalmak
betű, hang, szó, szókapcsolat, mondat, szöveg, j-ly, írásjel, pont, kisbetű
TÉMAKÖR: Kisbetű
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− a több hasonló élőlény, tárgy nevét kis kezdőbetűvel írja;
Fogalmak
kisbetűs ábécé

TÉMAKÖR: A magyar ábécé – a betűrend
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− különböző betűkkel kezdődő szavakat betűrendbe sorol;
− segítséggel használ életkorának megfelelő szótárakat;
− megfigyeli, és tapasztalati úton megkülönbözteti egymástól a magánhangzókat és a
mássalhangzókat, valamint időtartamukat;
− különbséget tesz az egyjegyű, a kétjegyű és a háromjegyű betűk között, és írásban pontosan jelöli
ezeket a tanult szavakban.
Fogalmak
hang, betű, magánhangzó, mássalhangzó, egyjegyű mássalhangzó, kétjegyű mássalhangzó, háromjegyű
mássalhangzó, hosszú/kettőzött mássalhangzó, hosszú/kettőzött kétjegyű mássalhangzó, rövid magánhangzó,
hosszú magánhangzó, szótag, szó, ábécé, betűrend, szótár, „j” hang kétféle jelölése
TÉMAKÖR: Hangok időtartamának jelentés-megkülönböztető szerepe
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− megfigyeli és tapasztalati úton megkülönbözteti egymástól a magánhangzókat és a
mássalhangzókat, valamint időtartamukat;
− a hangjelölés megismert szabályait jellemzően helyesen alkalmazza a tanult szavakban.
Fogalmak
mondat, szó, rövid/hosszú magánhangzó/mássalhangzó, jelentés, időtartam
Matematika
TÉMAKÖR: Válogatás, halmazok alkotása, vizsgálata
 Tárgyak, dolgok felismerése különféle érzékszervekkel, más érzékszervek kizárásával, például csak hallással,
csak tapintással
 Tárgyak, dolgok tulajdonságainak felismerése különféle érzékszervekkel, mások kizárásával
 Két vagy több dolog különbözőségének és azonosságának felismerése egy vagy több szempont alapján
 Közös tulajdonságok megfigyelése személyeken, tárgyakon, képeken, alakzatokon, jeleken
 A tulajdonságok változásának felismerése
 Rész-egész viszonyának vizsgálata tevékenységekkel
 Adott elemek válogatása választott vagy megadott szempont szerint
 Elkezdett válogatás során létrejövő halmazelemek közös tulajdonságának felismerése, megnevezése;
címkézés, a válogatás folytatása
 Megadott elemek egy tulajdonság szerinti kétfelé válogatása; a logikai „nem” használata a tulajdonság
tagadására
 Halmazok képzése tagadó formában megfogalmazott tulajdonság szerint, például nem piros
 Konkrét tárgyak, készletek elemeinek halmazokba rendezése mozgásos tevékenységgel
 Elemek elhelyezése halmazábrában
 Tulajdonságok alapján igaz állítások megfogalmazása
TÉMAKÖR: Rendszerezés, rendszerképzés
 Saját eszközök, felszerelések számbavétele és rendben tartása
 Barkochbázás konkrét dolgok kirakásával
 Barkochbázás során felesleges kérdések kerülése, felismerése
 Adott halmaz elemeinek rendszerezése a tanító irányításával
 Különféle logikai készletek esetén (teljes rendszert alkotó legfeljebb 24 elemnél) a hiány felismerése a
rendszerező tevékenység elvégzése után
 Feltételeknek megfelelő alkotások felsorolása egyszerű esetekben: két feltétel esetén, kis elemszámú
problémánál
TÉMAKÖR: Állítások
 Konkrét tevékenységekhez kapcsolt köznyelvi és matematikai tartalmú kijelentések, állítások
megfogalmazása adott helyzetről, személyekről, tárgyakról, dolgokról, képről, történésről, összességekről
szabadon és irányított megfigyelések alapján
 Konkrét, megfigyeléssel ellenőrizhető állítások igazságának eldöntése
 Egyszerű, lezárt hiányos állítások igazságának megítélése



Egyszerű hiányos állítások kiegészítése igazzá vagy tévessé konkrét elemek, elempárok nevének, jelének
behelyettesítésével, például személyek, tárgyak, színes rudak, formák

TÉMAKÖR: Problémamegoldás
 Hétköznapi helyzetekben, tevékenységek során felmerülő problémahelyzetben megoldás keresése
 Megfogalmazott probléma értelmezése tevékenységgel, megjelenítéssel
 Tevékenységgel, megjelenítéssel értelmezett probléma megoldása
 Egy- és kétlépéses cselekvéssor, műveletsor elvégzése visszafelé is
 Ismert problémák, feladatok megoldása változatos formákban
 Részvétel egy- és többszemélyes logikai játékban
TÉMAKÖR: Szöveges feladatok megoldása
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 értelmezi, elképzeli, megjeleníti a szöveges feladatban megfogalmazott hétköznapi szituációt;
 szöveges feladatokban megfogalmazott hétköznapi problémát megold matematikai ismeretei segítségével;
 tevékenység, ábrarajzolás segítségével megold egyszerű, következtetéses, szöveges feladatokat;
 megkülönbözteti az ismert és a keresendő (ismeretlen) adatokat;
 megkülönbözteti a lényeges és a lényegtelen adatokat;
 az értelmezett szöveges feladathoz hozzákapcsol jól megismert matematikai modellt;
 a megválasztott modellen belül meghatározza a keresett adatokat;
 a modellben kapott megoldást értelmezi az eredeti problémára; arra vonatkoztatva ellenőrzi a megoldást;
 választ fogalmaz meg a felvetett kérdésre;
 önállóan értelmezi a hallott, olvasott matematikai tartalmú szöveget;
 nyelvi szempontból megfelelő választ ad a feladatokban megjelenő kérdésekre.
TÉMAKÖR: Szám és valóság kapcsolata
 Mennyiségek (hosszúság, tömeg, terület, űrtartalom, idő, pénz) összemérése, összehasonlítása: kisebb,
kevesebb, nagyobb, több, ugyanakkora, ugyanannyi
 A mennyiség, darabszám megmaradásának érzékszervi tapasztalatok során történő tudatosítása
 Halmazok elemszám szerinti összehasonlítása párosítással (egy-egy értelmű leképezéssel): több, kevesebb,
ugyanannyi relációk felismerése, megnevezése 100-as számkörben
 Mennyiségi viszonyok jelölése nyíllal vagy a <, >, = jelekkel
 A mennyiségi viszonyok kifejezésére szolgáló szavak, jelek értése és használata szóban és írásban
 Számok tulajdonságainak vizsgálata cselekvő tapasztalatszerzés alapján
 Kis darabszámok felismerése összkép alapján ránézésre többféle rendezett alakban
 Számképek felismerése többfelé bontott alakban is 20-ig
 Számok többfelé bontása 20-ig
TÉMAKÖR: Számlálás, becslés
 Meg- és leszámlálások egyesével
 Számlálás során az utolsó számnév hozzákapcsolása az összességhez
 Meg- és leszámlálások valahányasával, például kettesével, tízesével, ötösével, négyesével, hármasával
TÉMAKÖR: Számok rendezése
 nagyság szerint sorba rendez számokat, mennyiségeket;
 megadja és azonosítja számok sokféle műveletes alakját;
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Számok nagyság szerinti összehasonlítása bontott alakban is: melyik nagyobb, mennyivel nagyobb
 Mennyiségi viszonyok jelölése nyíllal vagy a <, >, = jelekkel
 Sorszámok ismerete, alkalmazása
 Számegyenes irányának, egységének megadása két szám kijelölésével
 Leolvasások a számegyenesről
 Számok, műveletes alakban megadott számok (például: 2+3; 10-3; 20:2, 5·2) helyének megkeresése a
számegyenesen 100-as számkörben
 Számok, mennyiségek nagyság szerinti sorba rendezése



Számok helyének azonosítása számtáblázatokban

TÉMAKÖR: Számok tulajdonságai
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Számok kifejezése művelettel megadott alakokban, például: 7+8, 21-6, 3·5
 Párosság és páratlanság fogalmának alapozása tevékenységgel: párosítással és két egyenlő részre osztással
 Számok közti viszonyok megfigyelése, például: adott számnál nagyobb, kisebb valamennyivel, adott számnak
a többszöröse
 Számok formai tulajdonságainak megfigyelése: számjegyek száma, számjegyek egymáshoz való viszonya
 Számok tartalmi, formai jellemzése, egymáshoz való viszonyuk kifejezése kitalálós játékokban
 Számjelek olvasása, írása
TÉMAKÖR: Számok helyi értékes alakja
 Csoportosítások, beváltások valahányasával különféle eszközökkel, például apró tárgyakkal, tojástartóval,
színes rudakkal, pénzekkel, abakusszal
 Mérések különböző egységekkel és többszöröseikkel
 Leltárak készítése az elvégzett tevékenységek alapján nem tízes számrendszerekben (főleg 3-asával, 4esével, 2-esével való csoportosítást követően)
 Csoportosítások, beváltások tízesével különféle eszközökkel, például: apró tárgyak, tojástartó, építőkockák,
pénzek, abakusz
 Leltárak készítése 10-esével történő csoportosítások, beváltások után
 Számok tízesekre és egyesekre bontott alakjainak előállítása és felismerése nem csak helyi érték szerint
rendezett alakban
TÉMAKÖR: Mérőeszköz használata, mérési módszerek
 Változatos mennyiségek érzékszervi összehasonlítása
 Változatos mennyiségek közvetlen összemérése
 Változatos mennyiségek összemérése közvetítő segítségével
 Mérési módszerek megismerése
 Mennyiségek becslése, megmérése, kimérése választott alkalmi egységekkel, például: arasz, lépés, pohárnyi,
kanálnyi, tenyérnyi
 Mennyiségek becslése, megmérése, kimérése választott objektív egységekkel, például: pálcikák, színes rudak
 Tapasztalatszerzés a mennyiségről mint az egység többszöröséről
 Mérőszám fogalmának megértése
 Mennyiségek összehasonlítása; mennyivel nagyobb mennyiség, mennyivel kisebb mennyiség, hányszor
akkora, hanyadrésze
 Különböző mennyiségek mérése ugyanazzal az egységgel; annak megfigyelése, tudatosítása, hogy a nagyobb
mennyiséget több egység teszi ki, a kevesebb mennyiséget kevesebb egység teszi ki
 Azonos mennyiségek mérése különböző egységekkel; annak megtapasztalása, megfigyelése, hogy kisebb
egységből több teszi ki ugyanazt a mennyiséget, nagyobb egységből kevesebb teszi ki ugyanazt a
mennyiséget
 Mennyiségek becslése, megmérése, kimérése szabványmértékegységek közül a következőkkel: cm, dm, m;
dl, l; kg
 Hétköznapi tapasztalatok szerzése a szabványmértékegységek nagyságáról
 Skálázott mérőeszközök készítése alkalmi egységekkel, használata tanítói segítséggel
 Szabványos mérőeszközök használata
 Időbeli tájékozódás, időbeli periódusok megismerése; időbeli relációt tartalmazó szavak értelmezése
 Az időmérés egységeinek megismerése: óra, perc, másodperc
 Egész órák és percek leolvasása különféle analóg és digitális órákról
TÉMAKÖR: Alapműveletek értelmezése
 Összeadás és kivonás értelmezései darabszám és mérőszám tartalommal valóságos helyzetekben,
tevékenységekkel, képpárokkal, képekkel, történetekkel
 Összeadás, kivonás értelmezése mint hozzáadás és elvétel
 Összeadás, kivonás értelmezése mint egyesítés, és mint az egészből az egyik rész meghatározása








Összeadás, kivonás értelmezése mint összehasonlítás: valamennyivel kevesebb, valamennyivel több
Kivonás értelmezése mint különbség kifejezése
Egyenlővé tevés tevékenységekkel és számokkal
Történésről, kirakásról, képről többféle művelet értelmezése, leolvasása, lejegyzése
Műveletről kirakás, kép, szöveges feladat készítése; műveletek eljátszása, lerajzolása, szöveggel értelmezése
Szöveges feladatokban a különböző kifejezésekkel megfogalmazott műveletek megértése tanítói segítséggel

TÉMAKÖR: Alapműveletek tulajdonságai
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 számolásaiban felhasználja a műveletek közti kapcsolatokat, számolásai során alkalmazza konkrét
esetekben a legfontosabb műveleti tulajdonságokat;
 megold hiányos műveletet, műveletsort az eredmény ismeretében, a műveletek megfordításával is;
 alkalmazza a műveletekben szereplő számok (kisebbítendő, kivonandó és különbség; tagok és összeg;
tényezők és szorzat; osztandó, osztó és hányados) változtatásának következményeit
TÉMAKÖR: Szóbeli számolási eljárások
 Bontások és pótlások alkalmazása
 Számhoz számszomszédainak hozzáadása (6+7=6+6+1=7+7-1) és a nekik megfelelő kivonások elvégzése (136, 13-7)
 Tízesátlépéses összeadás, kivonás bontások és 10-re pótlások alkalmazásával
 10 és 20 közötti számok és egyjegyűek összeadása, kivonása a 10-nél kisebb számokra vonatkozó
összeadással, kivonással való analógia alapján
 9 (8, 7) hozzáadása, elvétele 10-1 (10-2, 10-3) alakban
 Különféle számolási eljárások megismerése és a tanuló számára legkézenfekvőbb kiválasztása, begyakorlása,
például: 7+8=8+7=7+7+1=8+8-1=7+3+5=8+2+5=7+10-2
TÉMAKÖR: Fejben számolás
 Fejben számolás egyes lépéseinek megértése, begyakorlása eszközökkel; az eszközök szükség szerinti
használata feladatok megoldása során
 Fejben számolás 20-as számkörben
TÉMAKÖR: Alkotás térben és síkon
 Építés térbeli építőelemekből, testekből szabadon, másolással, megadott feltétel szerint
 Építés egyszerűbb nézetek, egyszerűbb alaprajzok alapján
 Síkbeli alkotások szabadon, másolással, megadott feltétel szerint: kirakások mozaiklapokkal, nyírás, tépés,
hajtogatás, alakzatok határvonalainak elkészítése pálcákból, rajzolás (szabad kézzel, vonalzóval,
alaklemezzel)
 Sokszögek előállítása nyírással, hajtogatással, pálcikákkal, gumikarika kifeszítésével, vonalzós rajzolással
adott feltételek szerint
 Sorminták, terülőminták kirakása és folytatása síkban, térben
 Szimmetrikus alakzatok létrehozása térben és síkban (például: építéssel, kirakással, nyírással, hajtogatással,
festéssel), és szükség szerint a szimmetria meglétének ellenőrzése választott módszerrel (például: tükör,
hajtogatás)
 Adott feltételeknek megfelelő többféle alakzat, minta előállítása
TÉMAKÖR: Alakzatok geometriai tulajdonságai
 Válogatások előállított vagy megadott testek között szabadon
 Testek és síkidom modellek megkülönböztetése
 Testek jellemző tulajdonságainak keresése, megfigyelése, megnevezése: sík vagy görbe felületek, „lyukas –
nem lyukas”, „tömör”, „bemélyedése van”, „tükrös”
 Sokféle alakú testek közül a gömb és a szögletes testek kiemelése érzékszervi tapasztalatok alapján
 Sokszöglapokkal határolt testek lapjainak, éleinek, csúcsainak megfigyelése
 Egyszerű, sokszöglapokkal határolt test lapjainak megszámlálása
 Téglatest lapjainak megszámlálása
 Válogatások előállított vagy megadott síkidomok között szabadon

TÉMAKÖR: Transzformációk
 Szimmetriák, tükörképek megfigyelése a természetes és az épített környezetben térben és síkban
 Tárgyak, építmények, képek tükörképének megfigyelése térben, síkban tükör segítségével
 Tárgyak, építmények, képek tükörképének kirakása, előállítása különböző tevékenységek során; a kapott
alakzat ellenőrzése tükör segítségével
 Síkbeli alakzatok tükörtengelyeinek keresése tükörrel, hajtogatással
 Alakzatok eltolt képének előállítása térben és síkban mozgással, mozgatással, másolópapír segítségével
 Sor- és síkminták készítése eltolással és tükrözéssel
TÉMAKÖR: Tájékozódás térben és síkon
 Irányokat, távolságokat jelölő szavak jelentésének megismerése térben és síkban tevékenységekkel és
játékos szituációkkal
 Tájékozódást segítő játékok, tevékenységek nagymozgásokkal
 Útvonalak bejárása utánzással; az útvonal tudatosítása
 Bejárt útvonal újrajárása emlékezetből
 Téri tájékozódás mozgással, tárgyak mozgatásával
 Függőleges és vízszintes síkon való tájékozódás tárgyak elhelyezésével, mozgatásával, például „fölé”, „alá”
többféle értelmezése
 Térbeli és síkbeli elhelyezkedést kifejező szavak jelentésének megismerése játékos tevékenységekkel
 Irány és állás megfigyelése, követése az olvasáshoz, íráshoz kapcsolódva
 Hely meghatározása sakktáblán
 Tájékozódás négyzethálón
TÉMAKÖR: Összefüggések, kapcsolatok, szabályszerűségek felismerése
 részt vesz memóriajátékokban különféle tulajdonságok szerinti párok keresésében;
 megfogalmazza a személyek, tárgyak, dolgok, időpontok, számok, testek, síklapok közötti egyszerű
viszonyokat, kapcsolatokat;
 érti a problémákban szereplő adatok viszonyát;
 megfogalmazza a felismert összefüggéseket;
 összefüggéseket keres sorozatok elemei között;
 megadott szabály szerint sorozatot alkot; megértett probléma értelmezéséhez, megoldásához sorozatot,
táblázatot állít elő modellként;
 tárgyakkal, logikai készletek elemeivel kirakott periodikus sorozatokat folytat;
 elsorolja az évszakokat, hónapokat, napokat, napszakokat egymás után, tetszőleges kezdőponttól is;
 ismert műveletekkel alkotott sorozat, táblázat szabályát felismeri; ismert szabály szerint megkezdett
sorozatot, táblázatot helyesen, önállóan folytat;
 tárgyakkal, számokkal kapcsolatos gépjátékhoz szabályt alkot; felismeri az egyszerű gép megfordításával
nyert gép szabályát;
 felismer kapcsolatot elempárok, elemhármasok tagjai között;
 szabályjátékok során létrehoz a felismert kapcsolat alapján további elempárokat, elemhármasokat;
 a sorozatban, táblázatban, gépjátékokban felismert összefüggést megfogalmazza saját szavaival,
nyíljelöléssel vagy nyitott mondattal.
TÉMAKÖR: Adatok megfigyelése
 Minőségi és mennyiségi tulajdonsággal kapcsolatos adatok megfigyelése, gyűjtése, rögzítése
 Tevékenységek során kapott adatok lejegyzése
 Közös tevékenységek során szerzett adatok alapján egyszerű diagram készítése kirakással, rajzzal
 Egyszerű diagramról adatok, összefüggések leolvasása közösen
 Egyenlő adatok keresése, legkisebb, legnagyobb kiválasztása
TÉMAKÖR: Valószínűségi gondolkodás
 részt vesz olyan játékokban, kísérletekben, melyekben a véletlen szerepet játszik;
 tapasztalatai alapján különbséget tesz a „biztos”, „lehetetlen”, „lehetséges, de nem biztos” események
között;
 megítéli a „biztos”, „lehetetlen”, „lehetséges, de nem biztos” eseményekkel kapcsolatos állítások igazságát;






tapasztalatai alapján tippet fogalmaz meg arról, hogy két esemény közül melyik esemény valószínűbb olyan,
véletlentől függő szituációk során, melyekben a két esemény valószínűsége között jól belátható a
különbség;
tetszőleges vagy megadott módszerrel összeszámlálja az egyes kimenetelek előfordulásait olyan egyszerű
játékokban, kísérletekben, amelyekben a véletlen szerepet játszik;
a valószínűségi játékokban, kísérletekben megfogalmazott előzetes sejtését, tippjét összeveti a megfigyelt
előfordulásokkal.
Vizuális kultúra

TÉMAKÖR: Síkbeli és térbeli alkotások – Mese, fantázia, képzelet, személyes élmények
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 élmények, elképzelt vagy hallott történetek, szövegek részleteit különböző vizuális eszközökkel
egyszerűen megjeleníti: rajzol, fest, nyomtat, fotóz, formáz, épít;
 rövid szövegekhez, egyéb tananyagtartalmakhoz síkbeli és térbeli vizuális illusztrációt készít különböző
vizuális eszközökkel: rajzol, fest, nyomtat, fotóz, formáz, épít és a képet, tárgyat szövegesen értelmezi;
 egyszerű eszközökkel és anyagokból elképzelt teret rendez, alakít, egyszerű makettet készít egyénileg
vagy csoportmunkában, és az elképzelést szövegesen is bemutatja, magyarázza;
 elképzelt történeteket, irodalmi alkotásokat bemutat, dramatizál, ehhez egyszerű eszközöket: bábot,
teret/díszletet, kelléket, egyszerű jelmezt készít csoportmunkában, és élményeit szövegesen
megfogalmazza;
 saját és társai vizuális munkáit szövegesen értelmezi, kiegészíti, magyarázza;
 saját történetet alkot, és azt vizuális eszközökkel is tetszőlegesen megjeleníti;
 különböző egyszerű anyagokkal kísérletezik, szabadon épít, saját célok érdekében konstruál
 élmények, elképzelt vagy hallott történetek, szövegek részleteit különböző vizuális eszközökkel
egyszerűen megjeleníti: rajzol, fest, nyomtat, fotóz, formáz, épít;
 a tanulás során szerzett tapasztalatait, saját céljait, gondolatait vizuális megjelenítés segítségével
magyarázza, illusztrálja egyénileg és csoportmunkában;
 saját és mások érzelmeit, hangulatait segítséggel megfogalmazza és egyszerű dramatikus
eszközökkel eljátssza, vizuális eszközökkel megjeleníti;
 korábban átélt eseményeket, tapasztalatokat, élményeket különböző vizuális eszközökkel,
élményszerűen megjelenít: rajzol, fest, nyomtat, formáz, épít, fotóz és magyarázza azt;
 azonosítja a nonverbális kommunikáció eszközeit: mimika, gesztus, ezzel kapcsolatos tapasztalatait
közlési és kifejezési helyzetekben használja;
 valós vagy digitális játékélményeit vizuálisan és dramatikusan feldolgozza: rajzol, fest, formáz,
nyomtat, eljátszik, elmesél;
 adott álló- vagy mozgóképi megjelenéseket egyéni elképzelés szerint átértelmez.
TÉMAKÖR: Vizuális információ – Vizuális jelek a környezetünkben
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 a tanulás során szerzett tapasztalatait, saját céljait, gondolatait vizuális megjelenítés segítségével
magyarázza, illusztrálja egyénileg és csoportmunkában;
 a vizuális nyelv elemeinek értelmezésével és használatával kísérletezik;
 az adott életkornak megfelelő tájékoztatást, meggyőzést, figyelemfelkeltést szolgáló, célzottan
kommunikációs szándékú vizuális közléseket segítséggel értelmez;
 egyszerű, mindennapok során használt jeleket felismer;
 adott cél érdekében egyszerű vizuális kommunikációt szolgáló megjelenéseket – jel, meghívó, plakát –
készít egyénileg vagy csoportmunkában;
 pontosan ismeri államcímerünk és nemzeti zászlónk felépítését, összetevőit, színeit
TÉMAKÖR: Médiahasználat – Valós és virtuális információk
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:






saját munkákat, képeket, műalkotásokat, mozgóképi részleteket szereplők karaktere, szín-, fényhatás,
kompozíció, kifejezőerő szempontjából szövegesen elemez, összehasonlít;
az adott életkornak megfelelő tájékoztatást, meggyőzést, figyelemfelkeltést szolgáló, célzottan
kommunikációs szándékú vizuális közléseket segítséggel értelmez;
adott cél érdekében fotót vagy rövid mozgóképet készít;
valós vagy digitális játékélményeit vizuálisan és dramatikusan feldolgozza: rajzol, fest, formáz, nyomtat,
eljátszik, elmesél.

TÉMAKÖR:Álló- és mozgókép – Kép, hang, történet
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 az adott életkornak megfelelő rövid mozgóképi közléseket segítséggel elemez, a vizuális
kifejezőeszközök használatának tudatosítása érdekében;
 adott cél érdekében fotót vagy rövid mozgóképet készít;
 az adott életkornak megfelelő tájékoztatást, meggyőzést, figyelemfelkeltést szolgáló, célzottan
kommunikációs szándékú vizuális közléseket segítséggel értelmez;
 időbeli történéseket egyszerű vizuális eszközökkel, segítséggel megjelenít;
 saját történetet alkot, és azt vizuális eszközökkel is tetszőlegesen megjeleníti;
 adott álló- vagy mozgóképi megjelenéseket egyéni elképzelés szerint átértelmez.
TÉMAKÖR:Természetes és mesterséges környezet – Valós és kitalált tárgyak
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 elképzelt történeteket, irodalmi alkotásokat bemutat, dramatizál, ehhez egyszerű eszközöket: bábot,
teret/díszletet, kelléket, egyszerű jelmezt készít csoportmunkában, és élményeit szövegesen
megfogalmazza;
 alkalmazza az egyszerű tárgykészítés legfontosabb technikáit: vág, ragaszt, tűz, varr, kötöz, fűz, mintáz;
 gyűjtött természeti vagy mesterséges formák egyszerűsítésével, vagy a magyar díszítőművészet általa
megismert mintakincsének felhasználásával mintát tervez;
 adott cél érdekében alkalmazza a térbeli formaalkotás különböző technikáit egyénileg és
csoportmunkában;
 különböző egyszerű anyagokkal kísérletezik, szabadon épít, saját célok érdekében konstruál.
TÉMAKÖR:Természetes és mesterséges környezet – Közvetlen környezetünk
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 egyszerű eszközökkel és anyagokból elképzelt teret rendez, alakít, egyszerű makettet készít egyénileg
vagy csoportmunkában, és az elképzelést szövegesen is bemutatja, magyarázza;
 saját és társai vizuális munkáit szövegesen értelmezi, kiegészíti, magyarázza;
 képek, műalkotások, mozgóképi közlések megtekintése után adott szempontok szerint következtetést
fogalmaz meg, megállapításait társaival is megvitatja;
 adott cél érdekében alkalmazza a térbeli formaalkotás különböző technikáit egyénileg és
csoportmunkában;
 saját kommunikációs célból egyszerű térbeli tájékozódást segítő ábrát – alaprajz, térkép – készít;
 különböző egyszerű anyagokkal kísérletezik, szabadon épít, saját célok érdekében konstruál.
Testnevelés
A testnevelés tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
MOZGÁSKULTÚRA-FEJLESZTÉS
− a tanult mozgásformákat összefüggő cselekvéssorokban, jól koordináltan kivitelezi;
− a tanult mozgásforma könnyed és pontos kivitelezésének elsajátításáig fenntartja érzelmi-akarati
erőfeszítéseit;
− sporttevékenysége során a szabályok betartására törekszik.
MOTOROSKÉPESSÉG-FEJLESZTÉS

−

megfelelő motoros képességszinttel rendelkezik az alapvető mozgásformák viszonylag önálló és tudatos
végrehajtásához;
− olyan szintű relatív erővel rendelkezik, amely lehetővé teszi összefüggő cselekvéssorok kidolgozását, az
elemek közötti összhang megteremtését.
MOZGÁSKÉSZSÉG-KIALAKÍTÁS – MOZGÁSTANULÁS
− az alapvető mozgásformákat külsőleg meghatározott ritmushoz, a társak mozgásához igazított
sebességgel és dinamikával képes végrehajtani;
− az egyszerűbb mozgásformákat jól koordináltan hajtja végre, a hasonló mozgások szimultán és egymást
követő végrehajtásában megfelelő szintű tagoltságot mutat.
VERSENGÉSEK, VERSENYEK
− a versengések és a versenyek közben toleráns a csapattársaival és az ellenfeleivel szemben;
− a versengések és a versenyek tudatos szereplője, a közösséget pozitívan alakító résztvevő;
− felismeri a sportszerű és sportszerűtlen magatartásformákat, betartja a sportszerű magatartás alapvető
szabályait.
PREVENCIÓ, ÉLETVITEL
− felismeri a különböző veszély- és baleseti forrásokat, elkerülésükhöz tanári segítséget kér;
− ismeri a keringési, légzési és mozgatórendszerét fejlesztő alapvető mozgásformákat;
− tanári irányítással, ellenőrzött formában végzi a testnevelés – számára nem ellenjavallt –
mozgásanyagát;
− családi háttere és a közvetlen környezete adta lehetőségeihez mérten rendszeresen végez testmozgást.
EGÉSZSÉGES TESTI FEJLŐDÉS, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS
− az öltözködés és a higiéniai szokások terén teljesen önálló, adott esetben segíti társait;
− megismeri az életkorának megfelelő sporttáplálkozás alapelveit, képes különbséget tenni egészséges és
egészségtelen tápanyagforrások között.
TÉMAKÖR: Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− a funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó feltételek között
koordináltan hajtja végre;
− tanári segítséggel megvalósít a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatokat.
TÉMAKÖR: Kúszások és mászások
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− A kúszások, mászások alapvető balesetvédelmi szabályainak megismerése
− Kúszások, mászások ellentétes, majd azonos oldali kar-láb használattal előre, hátra, oldalra vagy egyéb
meghatározott útvonalon, különböző támasztávolságokkal és mozgássebességgel (pl. lassított vagy
szaggatott mozdulatokkal is)
− Utánzó mozgások játékos formában; utánzó fogók
− Testséma, térbeli tájékozódó képesség és szem-kéz-láb koordináció fejlesztése
− Izomerő és mozgáskoordináció fejlesztése
− Kúszó és mászó csapatjátékok
− Sor- és váltóversenyek alkalmazása utánzó kúszó és mászó feladatokkal játékos formában
− Vízszintes felületeken, ferde vagy függőleges tornaszereken való mászások, átmászások különböző
irányokban
− Törzsizom-erősítés az utánzó mozgások játékos felhasználásával
− Egyszerű akadálypályák feladatainak teljesítése
TÉMAKÖR: Járások, futások
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− megfelelő általános állóképesség-fejlődést mutat;
− a funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó feltételek között
koordináltan hajtja végre.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− futását összerendezettség, lépésszabályozottság, ritmusosság jellemzi.
− Járások egyenes vonalon előre, hátra, oldalra, különböző alakzatokban (pl. cikcakk alakban, körben) és
fordulatokkal (negyed-, fél-, egészfordulat), egyenletes vagy váltakozó lépéshosszal, ritmussal, nyújtott és
hajlított könyökkel, különböző szimmetrikus kartartásokkal

−
−
−
−
−
−
−
−
−

Járások mély és magas súlyponti helyzetekben (törpejárás, óriásjárás), valamint egyéb utánzó formákban (pl.
tyúklépés, lopakodó járás, pingvinjárás)
Járások sarkon, talp élén, lábujjhegyen, előre-hátra-oldalra
A Kölyökatlétika futásokat előkészítő és rávezető gyakorlatai, versenyformái
Saroklendítés, térdemelés futás közben karlendítés nélkül és karlendítéssel, szimmetrikus kartartásokkal
Sor- és váltóversenyek párban és csapatban, szemből és hátulról történő váltással
Futások 5-6 m-re elhelyezett 10-20 cm-es akadályok felett
Állórajt indulások hangjelre, különböző testhelyzetekből
Futások különböző formában egyenesen, irányváltásokkal és íven egyenletes tempóban és ritmussal
Folyamatos futások 4-6 percen keresztül

TÉMAKÖR:
Szökdelések, ugrások
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− a funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó feltételek között
koordináltan hajtja végre.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− a különböző ugrásmódok alaptechnikáit és előkészítő mozgásformáit a vezető műveletek ismeretében
tudatosan és koordináltan hajtja végre.
− A Kölyökatlétika ugrásokat előkészítő és rávezető gyakorlatai, versenyformái
− Helyben szökdelések páros zárt lábbal és különböző terpeszekben tapsra, zenére
− Szökdelések két lábon előre-hátra-oldalra, ugrások kisebb, 10-20 cm-es magasságú felületekre fel és le
− Sasszé, oldalazó és indiánszökdelés alaptechnikájának elsajátítása
− Ugrások, szökdelések páros és egy lábon egyenlő és változó távolságra elhelyezett célterületekbe,
sportlétrába
− Elugrások egy lábról maximum 5 m nekifutásból ülésbe, guggolásba érkezéssel 30-40 cm-es szivacsra
− Elugrások egy lábról maximum 5 m nekifutásból, guggolásba érkezéssel homokba
− Páros lábról felugrások céltárgyak érintésével
TÉMAKÖR:
Dobások, ütések
− A Kölyökatlétika dobásokat előkészítő és rávezető gyakorlatai, versenyformái
− Könnyű labda fogása két kézzel, egyszerű karmozgások kézben a labdával, helyben és haladás közben
− Labda feldobása és elkapása helyben és járás közben
− Alsó dobás két kézzel társhoz
− Labda gurítása társnak fekvésben, ülésben
− Kétkezes mellső lökés, hajítás ülésben, térdelésben és állásban társhoz vagy célra
TÉMAKÖR: Támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok
− Könnyű labda gurítása, terelése floorball-, teniszütő, tornabot vagy egyéb eszköz (pl. kézben lévő labda)
segítségével társhoz vagy célfelületre
− Labda dobása, gurítása és elkapása társsal vagy csoportban, helyben és mozgás közben
− A tér-, izom- és egyensúlyérzék fejlesztése
− A helyes testtartás tudatosítása
− A ritmus és mozgás összhangjának megteremtése
− Egyszerű talajgyakorlati elemek elsajátítása és esztétikus bemutatása (gurulóátfordulás előre, hátra,
tarkóállás, bátorugrás, mérlegállás, kézállást előkészítő gyakorlatok)
− Egyszerű támaszugrások és rávezető gyakorlataik elsajátítása, végrehajtása
− Akadálypályák leküzdése magasságokhoz, mélységekhez alkalmazkodó mozgáscselekvésekkel
− Függésben alaplendület
− Mászókulcsolás megtanulása, mászási kísérletek (rúdon, kötélen)
− Statikus támaszgyakorlatok gyakorlása mellső, oldalsó és hátsó támaszban különböző testrészek
használatával, különböző kar- és lábtartásokkal kivitelezett egyensúlyi helyzetekben, valamint egyéb utánzó
támaszgyakorlat végrehajtása
− Dinamikus támaszgyakorlatok különböző irányokba haladással, fel- és lelépéssel, állandó
támasztávolságokkal, egyenletes sebességgel, ritmussal, egyénileg, párokban vagy csoportban
− Statikus mellső, hátsó és oldalsó függőállások, majd függések különböző fogásmódokkal, láb- és
kartartásokkal; utánzó függőállások

−

Dinamikus függőállások, függések haladással oldalra, fel/le, fordulattal, állandó fogástávolságokkal,
egyenletes sebességgel, ritmussal

TÉMAKÖR:
Labdás gyakorlatok
− A labdás tevékenységek balesetmegelőzési szabályainak tudatosítása
− Kézzel és lábbal, helyben és haladással történő labdavezetési módok alaptechnikáinak elsajátítása
− A különböző méretű és tömegű labdákkal labdavezetési, gurítási, dobási, rúgási és elkapási feladatok a
távolság variálásával, helyben, önállóan, majd társak bevonásával különböző testhelyzetekben és különböző
irányokba történő mozgással
− Labdagörgetések gyakorlása kézzel, lábbal, egyenes vonalon előre, oldalra, hátra, körbe vagy változó
irányokba
− Magasan (fej fölött) érkező labda két-, majd egykezes talajra pattintott átvétele (Manó röpi alapok)
− Ismerkedés a kézzel (kosárérintés, alkarérintés), lábbal (dekázás) és fejjel történő pattintó érintések
alaptechnikájával, az érintőfelületek tudatosítása könnyített szerekkel (pl. lufival)
− A labdaérzék-fejlesztő, pontosságot, a hibaszázalék csökkenését előtérbe helyező páros, csoportos
versengések
− A labdás alaptechnikák vezető műveleteinek tudatosítása
TÉMAKÖR:
Testnevelési és népi játékok
− A különböző testnevelési játékok balesetmegelőzési szabályainak tudatosítása
− Egyszerű fogó- és futójátékok által a teljes játékteret felölelő mozgásútvonalak kialakítása, a játéktér
határainak érzékelése
− Az elsősorban statikus akadályokat felhasználó fogó- és futójátékokban az irányváltoztatások, mély súlyponti
helyzetben történő elindulások-megállások, cselezések ütközés nélküli megvalósítása
− A sportjátékokat előkészítő testnevelési játékokban a támadó és védő szerepekhez tartozó ismeretek
elsajátítása, feladatainak gyakorlása
− A népi játékokon keresztül a közösségi élmény megtapasztalása, a nemi szerepek gyakorlása
− A végtagok helyzetének, az izmok feszültségi állapotának, valamint az egész test érzékelését, az
egyensúlyozó képességet fejlesztő szoborjátékok, utánzó játékok, egyéb népi játékok, valamint változatos
akadálypályák teljesítését igénylő páros és csoportos játékok gyakorlása
− Statikus célfelületek eltalálására törekvő – különböző dobásformákra, rúgásokra, ütésekre épülő, változatos
tömegű és méretű eszközöket felhasználó – célzó játékok rendszeres alkalmazása
− A kooperativitás, a közös célirányos együttműködés erősítése páros és csoportos játékok (pl. váltó- és
sorversenyek) által
− A labdával és egyéb eszközökkel történő manipulatív mozgásformák játékos formájú gyakoroltatása
egyénileg, párban és csoportokban, törekedve a mozgásvégrehajtás hibaszázalékának csökkentésére
időkényszer nélkül
− A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítése, kúszásokat, mászásokat, statikus helyzeteket tartalmazó
váltó- és sorversenyekkel, futó- és fogójátékokkal
Néptánc – szabadon választható
− A tánc verbális és nem verbális (gesztus) rendszerének elsajátítása, valamint a csoport tagjaival való
érintkezés szabályainak gyakorlása
− Az alakzatváltással, illetve párban megvalósuló népi játékokkal a test oldaliságára, valamint az alaklátásra
vonatkozó ismeretek tudatosítása, a téri tájékozódó képesség fejlesztése
− Az énekléssel kísért játékok gyakorlása által a ritmustartás és ritmusérzékelés képességének fejlesztése
TÉMAKÖR: Küzdőfeladatok és -játékok
− Ismerkedés a bőrérintés és testközelség elfogadását, a társakkal szembeni bizalom kialakítását elősegítő
páros, csoportos és csapat jellegű játékos, valamint kooperatív jellegű képességfejlesztő feladatokkal
− Az állásban és egyéb kiinduló helyzetekben végrehajtható, a reakcióidőt, a gyorsaságot, az egyensúlyérzéket,
az erőt fejlesztő, társérintés nélküli páros, csoportos és csapat jellegű eszközös küzdőjátékok, játékos
feladatmegoldások szabálykövető végrehajtása
− A küzdőjátékokban jellemző támadó és védő szerepek gyakorlását elősegítő, a gyorsaságot, az egyszerű
reagálási képességet, az egyensúlyérzéket fejlesztő páros, csoportos és csapat jellegű feladatmegoldások
alkalmazása társérintés bekapcsolásával
− Küzdelemre képessé tevő egyszerű technikák koordinációs fejlődésmenetének megfelelő végrehajtása
− A saját és az ellenfél erejének felbecsülése egyszerű páros és csoportos küzdőfeladatok során

−
−

A küzdőjátékok balesetmegelőzési szabályainak, a sportszerű küzdés szemléletének megismerése
A fizikai kontaktussal, a társ erőkifejtésének érzékelésével, annak legyőzési szándékával kapcsolatos
egyszerű húzásokra, tolásokra épülő páros küzdőjátékok különböző kiinduló helyzetekből, a test különböző
részeivel, eszközökkel vagy anélkül

TÉMAKÖR: Foglalkozások alternatív környezetben
− A szabadtéri foglalkozások baleset- és természetvédelmi szabályainak megismerése
− A szabadtéri foglalkozások öltözködési szabályainak megismerése
− A szabadban, illetve a természetben való közlekedés szabályainak elsajátítása
− Szabadtéri népi játékok elsajátítása (fogójátékok, ugróiskolák)
− Szabadtéri testnevelési játékok elsajátítása
− Gördülő mozgásformák és téli játékok (roller, kerékpár; hógolyózás, szánkó) megismerése
− Szabadtéri akadálypályák leküzdése
− Természetben űzhető sportágak megismerése (túrázás, síelés, korcsolyázás)

Ének-zene
TÉMAKÖR: Zeneművek/Énekes anyag
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 emlékezetből énekel legalább 20 gyermekdalt;
 jó testtartással, helyes légzéssel, megfelelő tempóban, artikulálva énekel c’ – d” hangterjedelemben;
 elsajátítja a jól intonált, kifejező éneklés alapjait;
 alkotóként vesz részt gyermekjátékdalok előadásában;
 a gyermek a dalokban felfedezi önmagát, s így azonosulni tud velük;
 aktívan részt vesz az iskola vagy a helyi közösség hagyományos ünnepein.
TÉMAKÖR: Zeneművek/Zenehallgatás
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 a hallgatott zenét adott szempontok alapján megfigyeli, és ezekről tanári kérdések segítségével szóban
beszámol;
 a zenei aktivitáson keresztül megtapasztalja a zenei befogadás örömét;
 felismeri a zongora hangját;
 felismeri és megkülönbözteti a gyermekkar és a vegyeskar hangzását;
 meg tudja különböztetni a szólóhangszer hangzását a zenekari hangzástól;
 képzelete és kreatív gondolkodása fejlődik;
 képes az érzelmi azonosulásra;
 egyre hosszabb zenei részletekre képes figyelni;
 képes megérteni az zenék üzenetét;
 szóval, rajzzal, tánccal és/vagy szabad mozgás improvizációval – egyénileg, párban vagy csoportosan –
kifejezi a zene által benne keltett érzéseket.
FOGALMAK
énekhang; gyermekkar; vegyeskar; zongoramű; kíséret; népdalfeldolgozás; zenekar; duó
TÉMAKÖR: Zenei ismeretek/ Ritmikai fejlesztés
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 érzékeli és hangoztatja az egyenletes mérőt a tanult dalokban, zenei szemelvényekben
 érzékeli az ütemhangsúlyt;
 tapsolja a dalok, mondókák ritmusát;
 felismeri és hangoztatja a negyed, nyolcadpár, fél értékű ritmusokat, a negyed és a fél értékű szünetet,
tájékozódik a 2/4-es ütemben, felismeri és használja az ütemvonalat, záróvonalat, az ismétlőjelet;
 mondókákat alkot, ritmusokat rögtönöz.
FOGALMAK
Mérő; ritmus; szünet; ütem; ütemvonal; záróvonal; ismétlőjel, ütemmutató ; ritmushangszer; rögtönzés;
ötvonalas rendszer; vonal-vonalköz; pótvonal; kezdőhang - záróhang; gyors; lassú; osztinátó, ritmuskánon

TÉMAKÖR: Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 megismeri, énekli és alkalmazza a pentaton hangkészlet hangjait;
 a dalokat tanári segítséggel szolmizálva énekli, kézjelekkel mutatja;
 a fenti hangkészletben különböző gyakorlási formákban használja, belső hallása fejlődik;
 megtapasztalja a relatív szolmizáció lényegét;
 a tanult dalok, zenei részletek éneklésekor tudja változtatni hangerejét a zenei kifejezésnek megfelelően;
 különböző hangszíneket, ellentétes dinamikai szinteket hallás után megfigyel és reprodukál.
FOGALMAK
halk, hangos, hangmagasság, hangszín, hangerő, dallam, dallamsor, kánon
TÉMAKÖR: Zenei ismeretek/ Zenei írás, olvasás
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 tanári segítséggel képes leírni egyszerű ritmusokat a tanult értékekkel;
 tanári segítséggel képes leírni egyszerű dallamfordulatokat a tanult dallamhangokkal;
 képes egyszerű kottában tájékozódni;
 megtapasztalja a relatív szolmizáció jellemzőit, illetve előnyeit.
FOGALMAK
Hangjegy
Technika és tervezés
TÉMAKÖR: Anyagok a környezetünkben
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 az anyagok tulajdonságairól érzékszervi úton, önállóan szerez ismereteket – szín, alak, átlátszóság, szag,
keménység, rugalmasság, felületi minőség;
 alkotótevékenysége során figyelembe veszi az anyag tulajdonságait, felhasználhatóságát.
FOGALMAK
természetes anyagok, mesterséges anyagok, termések, magvak, fa, papír, fém, textil, fonal, műanyag, szín,
árnyalat, átlátszóság, szag, keménység, rugalmasság, felületi simaság
TÉMAKÖR: Tárgykészítés különböző anyagokból, építés, szerelés
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 adott szempontok alapján egyszerűbb tárgyakat önállóan tervez, készít, alkalmazza a tanult
munkafolyamatokat;
 egyszerű szöveges, rajzos és képi utasításokat hajt végre a tevékenysége során;
 alkotótevékenysége során előkészítő, alakító, szerelő és felületkezelő műveleteket végez el;
 saját és társai tevékenységét a kitűzött célok mentén, megadott szempontok szerint reálisan értékeli;
 értékelés után megfogalmazza tapasztalatait, következtetéseket von le a későbbi eredményesebb
munkavégzés érdekében;
 felismeri, hogy tevékenysége során tud változtatni közvetlen környezetén, megóvhatja, javíthat annak
állapotán;
 rendet tart a környezetében;
 törekszik a takarékos anyagfelhasználásra;
 szelektíven gyűjti a hulladékot;
 rendelkezik az életkorának megfelelő szintű problémafelismerési, problémamegoldási képességgel;
 otthoni és iskolai környezetének, tevékenységeinek balesetveszélyes helyzeteit felismeri, és ismeri
megelőzésük módját;
 takarékosan gazdálkodik az anyaggal, energiával, idővel;
 tudatosan megtartja az egészséges és biztonságos munkakörnyezetét;
 az elvárt feladatokban önállóan dolgozik – elvégzi a műveletet;
 társaival munkamegosztás szerint együttműködik a csoportos munkavégzés során;
 felismeri az egymásért végzett munka fontosságát, a munkamegosztás értékét;
 ismeri a környezetében fellelhető, megfigyelhető szakmák, hivatások jellemzőit.

FOGALMAK
természetes anyag, mesterséges anyag, anyagvizsgálat, anyagi tulajdonság, képlékenység, becslés, mérés,
sablon, szálas anyag, hurkolás, fonás, csomózás, anyagtakarékosság, újrahasznosítás
TÉMAKÖR: Otthon – család – életmód
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 ismeri a családellátó tevékenységeket, melyek keretében vállalt feladatait az iskolai önellátás során
munkamegosztásban végzi – terítés, rendrakás, öltözködés, növények, állatok gondozása stb.
 felismeri az egymásért végzett munka fontosságát, a munkamegosztás értékét;
 felismeri, hogy tevékenysége során tud változtatni közvetlen környezetén, megóvhatja, javíthat annak
állapotán;
 otthoni és iskolai környezetének, tevékenységeinek balesetveszélyes helyzeteit felismeri, és ismeri
megelőzésük módját;
 takarékosan gazdálkodik az anyaggal, energiával, idővel;
 rendet tart a környezetében;
 törekszik a takarékos anyagfelhasználásra;
 szelektíven gyűjti a hulladékot;
 ismeri a tudatos vásárlás néhány fontos elemét;
 ismeri az egészségmegőrzés tevékenységeit.
FOGALMAK
lakás, otthon, család, életmód, családi ház, lakberendezés, egészséges életmód, táplálkozás, higiénia, testápolás,
öltözködés, veszélyforrás, baleset, háztartási baleset, háztartás, házimunka, munkamegosztás, időbeosztás,
napirend, szabadidő, takarékosság, környezet, környezetvédelem, hulladék, szelektív hulladékgyűjtés
TÉMAKÖR: Jeles napok, ünnepek
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 adott szempontok alapján egyszerűbb tárgyakat önállóan tervez, készít, alkalmazza a tanult
munkafolyamatokat;
 alkotótevékenysége során figyelembe veszi az anyag tulajdonságait, felhasználhatóságát;
 felismeri az egymásért végzett munka fontosságát, a munkamegosztás értékét;
 ismeri a környezetében fellelhető, megfigyelhető szakmák, hivatások jellemzőit.
FOGALMAK
jeles nap, jelkép, ünnep, népszokás, viselkedéskultúra, öltözködéskultúra, munkaszervezés, dekoráció, esztétika
T ÉMAKÖR : Közlekedés
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 ismeri és használni, alkalmazni tudja a legfontosabb közlekedési lehetőségeket, szabályokat, viselkedési
elvárásokat;
 az elvárt feladatokban önállóan dolgozik – elvégzi a műveletet;
 rendelkezik az életkorának megfelelő szintű problémafelismerési, problémamegoldási képességgel.
FOGALMAK
gyalogos és kerékpáros közlekedés szabályai, tömegközlekedési eszközök, kulturált közlekedés, biztonságos
járműhasználat

A továbbhaladás feltételei
5. évfolyam
MAGYAR IRODALOM


A tanuló legyen képes életkorának megfelelő tempóban olvasni.



Az ismert szövegeket tudja értelmezni.



Tudjon felsorolni legalább 5 művet az év során tanultak közül címmel és szerzővel együtt.



Ismerje és tudja vázlatosan elmondani Petőfi életét.



Ismerje és tudja elmondani a János vitéz, a Tündérszép Ilona, a Fehérlófia, A Pál utcai



fiúk és a sümegi mese tartalmát.



Ismerje az alábbi műfaji fogalmakat, tudja azok legfőbb sajátosságait: elbeszélő költemény,



népdal, regény, mese.



Tudja felsorolni a szóképeket: metafora, hasonlat, megszemélyesítés, ismert szövegben



tanári segítséggel ismerje fel őket.



Ismerje a rím, ritmus, hangsúlyos verselés fogalmát, tanári segítséggel alkalmazza.



Tudja elmondani az alábbi műveket önállóan (memoriterek):
o Petőfi: János vitéz 1. fejezet / 1-6.vsz., 27./7-11.
o Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk (Kiáltvány)
o Arany: Családi kör (1-3.vsz.)



Legyen képes 10-12 mondatban összefüggően leírni egy történetet: meseírás, elbeszélés.

MAGYAR NYELVTAN


A tanuló írása legyen rendezett, olvasható.



Megfelelő tempóban írjon diktálás esetén.



Kevés hibával másoljon 8-10 soros szöveget vagy 10-15 nehéz szót.



Tudja, mit jelent a kommunikáció szó, mik a tényezői.



Tudja felsorolni a beszélőszerveket.



Ismerje a következőket: hangok felosztása, a magán- és a mássalhangzók felosztása.



Ismerje a mély és magas magánhangzókat, a zöngés és zöngétlen mássalhangzók közül tudjon
felsorolni néhányat.



Tudja, mi a hangrend törvénye, és azt ismerje fel a szavakban, ill. maga is tudjon példákat gyűjteni.



Tudja felsorolni és alkalmazni a helyesírási alapelveket: a kiejtés, a hagyomány, a szó-elemzés és az
egyszerűsítés elvét.



Ismerje az abc-t, a betűrendbe sorolás szabályait, s ezt a gyakorlatban is tudja alkalmazni.



Az elválasztás szabályait elsajátítva tudjon helyesen szótagolni.



Tegyen különbséget egyjelentésű és többjelentésű szó között, legyen képes rokon



értelmű kifejezéseket gyűjteni, ismerje fel az ellentétes jelentésű szavakat.



Legyen képes egyszerűbb szavakat elemeire bontani /szótő+toldalék/.

MINIMUM KÖVETELMÉNYEK TÖRTÉNELEM 5. ÉVFOLYAM:

A továbbhaladás feltételei az 5. évfolyam végén:

A tanuló tudjon különbséget tenni a történelem forrásai (tárgyi, írásos, szóbeli) között.

Tudja, hogy a tanult történetek közül melyik történt korábban és később, illetve mennyivel.

Tudja, hogy az egyes történetek eseményeihez milyen nevek, helyszínek kapcsolhatók.

Tudjon tanult történetet elmondani kérdések alapján a kerettantervben megjelölt fogalmak felhasználásával.

Tudja a tanult történetek eseményeinek helyszíneit különböző léptékű térképeken megmutatni.

Tudjon kérdéseket feltenni a tanult történetekhez.

Tudjon különbséget tenni a történetek mesei és valóságos eseményei között.

Tudjon elvégezni egyszerű kronológiai számításokat.
MINIMUM KÖVETELMÉNYEK TÉMAKÖRÖNKÉNT:
1.

SZEMÉLYES TÖRTÉNELEM

Fogalmak,
adatok

Fogalmak: történelmi forrás, régészet, történelmi korszako időszámítás- Kr.e., Kr.u., előember,
ősember, zsákmányoló életmód, termelő életmód, öntözéses földművelés
Topográfia: Magyarország, Veszprém megye, Sümeg, Afrika, ókori Kelet

Tanulói tevékenység:
Képek alapján történelmi források típusainak felismerése. A zsákmányoló ember foglalkozásai és szerszámai. A termelő ember
foglalkozásai és szerszámai. Az öntözéses földművelés lényegének bemutatása.
A történelem korszakainak felsorolása.
2.

FEJEZETEK AZ ÓKOR TÖRTÉNETÉBŐL

Fogalmak,
adatok

Fogalmak: ókor, öntözéses földművelés, fáraó, piramis, többistenhit, városállam, olimpia,
demokrácia, királyság, köztársaság, császárság, zsoldos hadsereg, provincia, hunok
Személyek: Zeusz, Nagy Sándor, Julius Caesar, Augustus, Attila.
Topográfia: ókori Kelet, Egyiptom, Athén, Spárta, Marathón, Róma, Római Birodalom, Pannónia
Évszámok: Kr. e. 3000 körül (az Egyiptomi Birodalom egyesítése), Kr. e. 776 (az első feljegyzett
olimpia játékok), Kr. e. 490 (a marathóni csata), Kr. e. 44. (Julius Caesar meggyilkolása), Kr. u. 476. (a
Nyugatrómai Birodalom bukása).

Tanulói tevékenység:
Egyiptom, Mezopotámia, India, Kína folyóinak ismerete. Egyiptom uralkodója, társadalma, a piramis építése. Az ókori Kelet nagy
birodalmainak és folyóinak megmutatása az atlaszban és a fali térképen.
A fontosabb görög istenek ismerete. Olimpiai játékok, olimpiai versenyszámok felsorolása. Athén és Spárta bemutatása. A
marathóni csata ismertetése. Nagy Sándor birodalma.
Romulus és Remus történetének ismerete. A köztársaság kora. Pun háborúk eseményei. A császárság kora: Julius Caesar és
Augustus. Nyugatrómai Birodalom bukásának okai.
Róma és a Római Birodalom térképen való elhelyezése. Egy történet elmondása Julius Caesarról vagy Augustusról. Néhány
mondatos ismertetés Pannónia provinciáról.
3.

A KERESZTÉNYSÉG

Fogalmak,
adatok

Fogalmak: Ószövetség, Újszövetség, keresztények
Személyek: Noé, Mózes, Jézus, Szent Pál apostol
Topográfia: Izrael, Júdea, Betlehem

Tanulói tevékenység:
A Biblia részeinek bemutatása. Fontosabb bibliai történetek elmesélése (pl. Noé története, Mózes története)
Jézus élete. Krisztus előtt, Krisztus után fogalmak helyes használata.

4.

A KÖZÉPKOR VILÁGAI

Fogalmak,
adatok

Fogalmak: középkor, uradalom, hűbéri lánc, vár, jobbágy, iszlám, pápa, szerzetes, lovag, középkori város,
céh
Személyek: Nagy Károly, Mohamed, Gutenberg.
Topográfia: Bizánci Császárság, Frank Birodalom, Német-Római Császárság
Évszámok: 622 (Mohamed „futása”), 800 (Nagy Károly császár), 15. század közepe (könyvnyomtatás)

Tanulói tevékenység:
A középkori vár bemutatása. A középkori földbirtok (uradalom, jobbágytelek), jobbágyok terhei. A középkori egyház. A középkori
városok.
A hűbéri kapcsolatok jellemzése. Kik voltak a lovagok? A jobbágyok lakóhelyének (falu) jellemzése, a jobbágyok adóinak
megnevezése. A középkori egyházból a szerzetesek tevékenysége. Kik a középkori városok lakói? Hogyan működtek a céhek?

5.

KÉPEK ÉS PORTRÉK AZ ÁRPÁD-KOR TÖRTÉNETÉBŐL

Fogalmak,
adatok

Fogalmak: finnugor, félnomád életmód, törzs, fejedelem, honfoglalás, Szent Korona, vármegye,
Aranybulla, tatár
Személyek: Árpád, Géza fejedelem, Szent István, Szent László, Könyves Kálmán, IV. Béla
Topográfia: Urál, Etelköz, Kárpát-medence, Buda, Muhi
Évszámok: IX. század (Etelköz), 895-900 (a honfoglalás), 997-(1000)-1038 (I. /Szent/ István uralkodása),
1077 (I. /Szent/ László trónra lépése), 1241-1242 (a tatárjárás), 1301 (az Árpád-ház kihalása).

Tanulói tevékenység:
A magyarok vándorlás állomásainak ismerete, bemutatása térképen. Őseink életmódjának ismerete. A honfoglalás bemutatása.
Szent István király tevékenysége. Szent László és Könyves Kálmán uralkodásának ismerete. Mi a jelentősége az Aranybullának?
IV. Béla uralkodásának legfontosabb jellemzői.

ANGOL
5. évfolyam
Minimum követelmények
Angol nyelvi funkciók :
 köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése (Hello! Good morning!
Good night! Goodbye! Bye-bye! Take care! How are you? Fine, thanks. I’m OK.)
 köszönet kifejezése (Thanks. Thanks a lot. Thank you very much.)
 köszönetre történő reakció megfogalmazása (You’re welcome. No problem.)
 bemutatkozás megfogalmazása (My name is … Hello. Hi! Nice to meet you.)
 információkérés, információadás (What’s your name? My name is Peter. How old are you?
I’m 10. Where are you from? I’m from Budapest. When’s your birthday? On 4th July. What’s
your favourite animal? My favourite animals are cats. Have you got a pet? Yes, a cat. No, I
haven’t. Have you got any brothers or sisters? Yes, a brother. No, I haven’t.)
 hogylét iránti érdeklődés (How are you? What’s wrong?)
 hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése (I’m fine, thanks. I’m OK.)
 bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (I am sorry. I’m very sorry.)
 bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása (That’s OK. No problem.)
 jókívánságok kifejezése (Happy birthday! Good luck! Congratulations!)
 főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok (Merry Christmas! Happy New Year! Happy
Easter!)
 tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (Do you like ...? Yes, I do. No, I don’t.
 dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (What is this? What is it like? It’s
… What’s ... in English? What’s ... in Hungarian?)
 igenlő vagy nemleges válasz kifejezése (Yes, I have. No, I haven’t. Yes, I do. No, I don’t.)
 nem értés megfogalmazása (I don’t understand.)
 visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Can you repeat it? Can you spell it for me?)
 alapvető érzések kifejezése (I’m cold. I’m hungry. I’m happy/sad/angry.)
 javaslat és arra reagálás (Let’s go to the cinema., Good idea.)
 betűzés kérésének kifejezése (Could you spell it, please?)
 utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Come here, please. Read the
text, please.)
Angol nyelvi elemek, struktúrák :
 létezés kifejezése jelen időben: ’to be’ létige (I’m … I’m not … Are you …? Is he …? Who is he?
What’s that?)
 szokásos cselekvés, történés kifejezése jelen időben: Present Simple (I eat bread for breakfast.
I don’t like cheese. Do you play tennis?)
 cselekvés, történés kifejezése jelen időben: Present Continuous (Why is she crying? I’m not
listening. I’m leaving.)
 felszólító mód: felszólítások (Come here. Don’t shout.)
 kérdőmondatok, kérdőszavak (who?, when?, where?, what?, how?)
 birtoklás: birtokos névmások és ’s genitive (My, your, his/her/its, our, their, Joe’s brother …)
 mennyiségi viszonyok: egyes és többes szám (dog-dogs, child-children)
 mennyiségi viszonyok: számok (one, two, …, hundred), sorszámok (first, second, third…)
 mennyiségi viszonyok: megszámlálható főnevek (How many CDs have you got? )
 mennyiségi viszonyok: megszámlálhatatlan főnevek (How much money have you got)
 térbeli viszonyok: prepozíciók, helyhatározók (here, there, on the left, on the right, in, on,
under, opposite, next to, between …)
 időbeli viszonyok:, időpontok/dátumok (in 1997, in July, at 5 o’clock, on Monday, It’s eight.
It’s quarter to eight.)
 modalitás: ’can’, segédige (I can/can’t swim..)
 szövegösszetartó eszközök: névelők (a, an, the), mutató névmások (this, that, these, those),
kötőszavak (and, or, but, because)

A tanuló
 az adott tématartományban megért egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó
célnyelvi szöveget;
 az adott tématartományban létrehoz egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó
célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel;
 az adott tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő interakciót folytat a
tanult nyelvi elemek felhasználásával.

Minimum követelmény német nyelvből az iskola helyi tanterve alapján

5. évfolyam:
Család
Családtagok, saját magad bemutatása, köszönések, számok 1-100-ig
Otthon
Vidék és város összehasonlítása , cím, ház, lakás részei, berendezési tárgyak , tulajdonságok, irányok, európai
országok nevei
Háziállatok
Mi a kedvenc háziállatod?
Iskola, barátok
Iskolám, tantárgyak, iskolaszerek nevei
Napirend
Az óraidő kifejezése
színek

Nyelvtan:
- Cselekvés, történés, létezés kifejezése: jelen időben
- Tagadás: „nein, nicht, kein”
- birtoklás kifejezése: haben + tárgy eset,
- birtokos névmások: mein, dein használata
- határozott és határozatlan névelők használata
- tárgy eset: haben, brauchen, mögen, essen, trinken
- létige használata
- Rövid kérdésekre válasz: Honnan jössz? Hol laksz? Hogy hívnak? Hány éves vagy? Mi ez? Mennyi az idő?

5.évfolyam Ének-zene minimum követelmény
Népzene:13 magyar népdal éneklése(régi és új)
Zeneirodalom:gregorián-,históriás- ,kuruc-,1848-49-es szab.harc dalai, reneszánsz, barokk, orgona,
Bach, Vivaldi, Händel G kulcs, zenei abc-C’-C” Hangközök:t1, t4,t5,t8 Tizenhatod zenei írás-olvasás
Legyen képes a népzenei és honismereti tudás egységesítésére.
Ismerje fel a népi hangszereket a hangzásukról. Egyszerű dallam, ritmus rögtönzése. Tudjon felsorolni
népzenekutatókat, tudja megkülönböztetni az új-régi stílusú népdalokat.
Az alábbiak alapján:
Dalismeret
50 dal megismerése, a dalokban előforduló népi kifejezések értelmezése. A dalok témájához, karakteréhez
igazodó tempók, éneklési módok megismerése. A Himnusz hallás utáni megtanulása és éneklése.
Dalok a mindennapi élet, munka, szerelem témaköreiből:
1. A bundának nincs gallérja
2. A kapuban a szekér
3. A karádi faluvégen
4. Aki dudás
5. Árpa is van
6. Az ürögi faluvégen
7. Csínom Palkó, Csínom Jankó
8. Dudaszó hallatszik
9. Erdő, erdő, de magos a teteje
10.Egy kis kertet kerítek
11.Erdő, erdő, erdő
12.Érik a szőlő
13.Esik az eső, ázik a heveder
14.Hej, Dunáról fúj a szél
15.Hidló végén
Műzenei szemelvények, más népek dalai
1. M. Praetorius: Viva la Musica (kánon)
2. J.S. Bach: Üdv rád és házad népére
3. L. van Beethoven: A mormotás fiú dala
4. Johannes Brahms: Bölcsődal
5. Bárdos Lajos: Szép kis család

Dalok alkalmakra, keresztény ünnepekre, jeles napokra
1. Báránkámon csengő szól
2. Bárcsak régen felébredtem volna
3. Föl, föl vitézek
4. Haj, ki, kisze, haj
5. Kossuth Lajos azt írta

16.Hol jártál az éjjel
17.Hull a szilva
18.Jaj, de beteg vagyok
19.Jó gazdasszony vagyok én
20.Kicsi vagyok, nagy az eszem
21.Kitrákotty – mese
22.Megyen már a hajnalcsillag lefelé
23.Még azt mondják, nem illik
24.Megismerni a kanászt
25.Összegyűltek, összegyűltek
26.Póda Péter, Póda Pál
27.Régi táncdal
28.Sej, Nagyabonyban
29.Száraz tónak nedves partján
30.Úgy tetszik, hogy jó helyen vagyunk itt

6. Szőnyi Erzsébet: Postaváró (amerikai
dallam)
7. A kis lányok (cseh népdal)
8. Édes fülmile (tatár népdal)
9. Pál, Kata, Péter (francia)
10.Áll egy ifjú nyírfa (orosz népdal)

6. Pásztorok, keljünk fel
7. Új esztendő
8. Regős ének
9. Talalaj, talalaj
10.Tóth Lőrinc

Zenehallgatási ismeret
A legelterjedtebb magyar népi hangszerek (pl. tekerő, duda, cimbalom, citera, doromb, furulya, tárogató,
síp) ismerete. A klasszikus zenekar hangszercsaládjainak felsorolása, és alapvető hangszereinek
megnevezése (fafúvók rézfúvók, vonós, ütős). A karmester és a karvezető különböző szerepének

megértése. A madrigalizmus (szövegfestés) megfigyelése a különböző korokban, a szöveges és abszolút
zenében.
 Dunántúli ugrós táncok
 Kodály Zoltán: Háry János – Sej, Nagyabonyban; Székelyfonó – Kitrákotty mese; Karácsonyi
pásztortánc (gyermekkar)
 Bartók Béla: Magyar képek – Este a székelyeknél, Ürögi kanásztánc; Román népi táncok – 6., 7.
tétel
 Bárdos Lajos: Régi táncdal (vegyeskar)
 Zene Mátyás király udvarából
 J. S. Bach: Parasztkantáta (Mer hahn en neue Oberkeet)
 W. A. Mozart: Egy kis éji zene; A- dúr zongoraszonáta – III. tétel (Török induló)
 Liszt Ferenc: Manók tánca
 Johannes Brahms: V. magyar tánc
 Mogyeszt Muszorgszkij: Egy kiállítás képei – Ódon várkastély, Tüilériák kertje
 Farkas Ferenc: Régi magyar táncok – Lapockás tánc, Ugrós
 Ligeti György: Síppal, dobbal, nádi hegedűvel (dalciklus Weöres Sándor verseire)
 John Williams: Csillagok háborúja (induló)
Ritmikai fejlesztés
A tanult ritmusértékek bővítése a 16-od, kis éles és nyújtott ritmussal. Ismeri és használja gyakorló
nevüket, grafikai jelüket és értéküket. Érzékeli a páros, páratlan és a váltakozó ütemet.
Hallásfejlesztés
Tiszta kvint, tiszta kvárt, tiszta oktáv. Kis terc, nagy terc, kis szekund, nagy szekund. Dúr és moll hangzás.
Módosított hangok: fi, szi, ta szolmizációs hangok felismerése, dallamalkotó szerepük értelmezése.
Zenei írás-olvasás
A tizenhatod – formációk grafikai képe és írása, a kis éles és kis nyújtott ritmusok grafikai képe és írása.
A tiszta hangközök grafikai képe és írása, a módosított hangok grafikai képe és írása. Az abszolút
hangnevek. C-dúr, a-moll.
Fogalmak
Dalismeret
Régi és új stílusú népdal, parlando, rubato, tempo giusto, kvintváltás, ereszkedő és kupolás dallamvonal,
adatközlő; a cappella, kamaraének – társasének; versmegzenésítés; mezzoforte.
Zenehallgatási ismeret
Népi és klasszikus hangszercsaládok és hangszerek; karmester, karvezető, a vegyeskar szólamai
(szoprán, mezzo, alt, tenor, bariton, basszus); programzene, színpadi zene, alkalmazott zene;
cselekmény, műfaj, funkció, zenei téma; komolyzene, könnyű zene, madrigál.
Ritmikai fejlesztés
Kis éles, kis nyújtott ritmus; tizenhatod; váltakozó ütem.
Hallásfejlesztés
Hangköz, hangzat, hármashangzat; dúr–moll jelleg; módosított hangok, módosító jelek.
Zenei írás-olvasás
Tempójelzés; relatív szolmizáció, abszolút hangnevek; dúr, természetes moll; előjegyzés.

Vizuális kultúra
5. osztály
Ismerjék a szerkezeti vázlat készítésének előnyeit, s azt munkáikban is érvényesítsék.
Ismerjék a színek világos és sötét árnyalatait, és tónusozással tudják érzékeltetni az egyszerűbb fény-árnyék
viszonylatokat.
Művészettörténetből ismerjenek egy két fogalmat, vagy művészeti alkotást:
Az őskor, Mezopotámia, Egyiptom, az ókori Görögország, az ókori Róma művészetéből.
Ismerjék a tizenkét tagú színkört, és szerezzenek jártasságot a különböző színátmenetek létrehozásában,
valamint a színeltalálásban. Színvázlataikban tudjanak egy-egy új színt kikeverni, illetve egy adott színt vagy
színcsoportot reprodukálni. Ismerjék fel a főbb kiegészítő színpárokat. Fel tudják sorolni a 3 alapszínt. (Festék
színeket)
6. osztály
Művészettörténetből ismerjenek egy két fogalmat, vagy művészeti alkotást:
Az ókeresztény és bizánci művészet, Román és a gótikus művészet és reneszánsz művészetből.
Legyenek képesek egyszerű és különböző karakterű formák szerkezeti felépítésének és felületi minőségének rajzi
elemzésére és megjelenítésére. Tudják ezeket a formákat elképzelésük szerint átalakítani (továbbfejleszteni),
vagy éppen leredukálni. Rajzaikban legyenek képesek valamely technikai vagy természeti folyamat fázisait,
változásait érzékeltetni.
Ismerjék a színharmónia és a színreflex fogalmát. Szerezzenek gyakorlatot a sötét-világos színárnyalatok és
átmenetek létrehozásában. Színhasználatukban szabadon érvényesítsék egyéni megérzéseik és élményszerű
felismeréseik közvetlen elemeit.
7. osztály
Művészettörténetből ismerjenek egy két fogalmat, vagy művészeti alkotást:
A Manierizmus, a Barokk, a Klasszicizmus, Realizmus és Romantika művészetéből
Ismerjék a természethűség, az elrajzolás és a művészi deformáció fogalmát.
Tanulmányrajzaikban legyenek képesek a formák szerkezetét, arányait, felületi minőségeit érzékeltetni. Továbbá
szerezzenek jártasságot egy-egy formai változás, fáziskülönbség vagy éppen valamely jelenség folyamatának rajzi
megjelenítésében.
Az adott feladatnak megfelelően tudják alkalmazni a színperspektívát és a színkontrasztokat. Legyenek tisztában
az összeadó és a kivonó (additív-szubsztraktív) színkeverés közötti különbséggel. Szerezzenek jártasságot a
színtan és a színkontrasztok alapjaival.
8. osztály
Legyenek képesek a formák téri helyzetét, szerkezeti felépítését és felületi sajátosságait rajzban elemezni és
megjeleníteni. Ismerjék a perspektivikus ábrázolást.
A feladatnak megfelelően alkalmazzák a vonal- és színperspektíva alapvető szabályait.
Művészettörténetből ismerjenek egy két fogalmat, vagy művészeti alkotást:
Az impresszionizmus, a posztimpresszionizmus, a szecesszió, az izmusok (modern művészet)
és a 20.sz.művészetéből. Legyenek képesek mű elemzésre.
Rajzaikban legyenek képesek érzékeltetni valamely természeti vagy technikai folyamat fázisait, változásait.
Ismerjék a természethűség, az elrajzolás és a művészi deformáció tartalmi vonatkozásait. Szerezzenek jártasságot
a tervezés képi eszközeinek használatában,
továbbá különböző tárgyak épületek formanyelvének olvasásában.
Ismerjék a színtan alapjai és tudják is alkalmazni valamilyen festészeti technikában.

Erkölcstan minimum követelmények 5-8. évfolyam
Erkölcstan minimum követelmény 5-6. évfolyam
A tanuló tisztában van az egészség megőrzésének jelentőségével, és tudja,
hogy maga is felelős ezért. Tudatában van annak, hogy az emberek sokfélék, és
elfogadja a testi és lelki vonásokban megnyilvánuló sokszínűséget, valamint az
etnikai és kulturális különbségeket. Gondolkodik saját személyiségjegyein,
törekszik vélekedéseinek és tetteinek utólagos értékelésére. Gondolkodik rajta,
hogy mit tekint értéknek; tudja, hogy ez befolyásolja a döntéseit, és hogy
időnként választania kell még a számára fontos értékek között is. Képes
különféle szintű kapcsolatok kialakítására és ápolására; átlátja saját kapcsolati
hálójának a szerkezetét; rendelkezik a konfliktusok kezelésének és az
elkövetett hibák kijavításának néhány, a gyakorlatban jól használható
technikájával. Fontos számára a közösséghez való tartozás érzése; képes átlátni
A fejlesztés várt
eredményei a két
évfolyamos ciklus végén

és elfogadni a közösségi normákat. Nyitottan fogadja a sajátjától eltérő
véleményeket, szokásokat és kulturális, illetve vallási hagyományokat. Érzékeli,
hogy a társadalom tagjai különféle körülmények között élnek, képes
együttérzést mutatni az elesettek iránt, és lehetőségéhez mérten szerepet
vállal a rászorulók segítésében. Megbecsüli a neki nyújtott segítséget.
Tisztában van azzal, hogy az emberi tevékenység hatással van a környezet
állapotára, és törekszik rá, hogy életvitelével minél kevésbé károsítsa a
természetet. Ismeri a modern technika legfontosabb előnyeit és hátrányait, s
felismeri magán a függőség kialakulásának esetleges előjeleit. Tisztában van
vele, hogy a reklámok a nézők befolyásolására törekszenek, és kritikusan
viszonyul a különféle médiaüzenetekhez. Érti, hogy a világ megismerésének
többféle útja van (különböző világképek és világnézetek), s ezek mindegyike a
maga sajátos eszközeivel közelít ugyanahhoz a valósághoz.

7-8. évfolyam kimeneti követelményei
A tanuló megérti, hogy az ember egyszerre biológiai és tudatos lény, akit
veleszületett képességei alkalmassá tesznek a tanulásra, mások megértésre és
önmaga vizsgálatára. Érti, hogy az emberek viselkedését, döntéseit tudásuk,
gondolataik, érzelmeik, vágyaik, nézeteik és értékrendjük egyaránt befolyásolják.
A fejlesztés várt
eredményei a két
évfolyamos ciklus
végén

Képes reflektálni saját maga és mások gondolataira, motívumaira és tetteire.
Életkorának megfelelő szinten ismeri önmagát, hosszabb távú elképzeléseinek
kialakításakor képes reálisan felmérni a lehetőségeit. Képes erkölcsi szempontok
szerint mérlegelni különféle cselekedeteket, és el tudja viselni az értékek közötti
választással együtt járó belső feszültséget. Képes ellenállni a csoportnyomásnak,
és saját értékrendje szerinti autonóm döntéseket hozni. Tisztában van vele, hogy

baráti- és párkapcsolataiban felelősséggel tartozik a társaiért. Kialakultak benne az
európai identitás csírái. Nyitott más kultúrák értékeinek megismerésére és
befogadására. Érti a szabályok szerepét az emberi együttélésben, s e belátás
alapján igyekszik alkalmazkodni hozzájuk; igényli azonban, hogy maga is alakítója
lehessen a közösségi szabályoknak. Van elképzelése saját és föld jövőjéről, és
tisztában van vele, hogy céljai eléréséért erőfeszítéseket kell tennie. Életkorának
megfelelő szinten tisztában van vele, hogy minden döntés szabadsága egyúttal
felelősséggel is jár. Fontosnak érzi a közösséghez tartozást, miközben törekszik
személyes autonómiájának megőrzésére. Képes megfogalmazni, hogy mi okoz neki
örömet, illetve rossz érzést. Tisztában van a függőséget okozó szokások súlyos
következményeivel. Tudja, hogy ugyanazt a dolgot különböző emberek eltérő
módon ítélhetik meg, ami konfliktusok forrása lehet.

Digitális kultúra ötödik évfolyam minimum követelménye






































érti, hogyan történik az egyszerű algoritmusok végrehajtása a digitális eszközökön;
egyszerű algoritmusokat elemez és készít;
ismeri a kódolás eszközeit;
adatokat kezel a programozás eszközeivel.
megkülönbözteti, kezeli és használja az elemi adatokat;
ismeri és tanári segítséggel használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit;
ismeri és használja a programozási környezet alapvető eszközeit;
a probléma megoldásához vezérlési szerkezetet (szekvencia, elágazás és ciklus) alkalmaz a tanult
blokkprogramozási nyelven;
tapasztalatokkal rendelkezik az eseményvezérlésről;
mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben.
ismeri, használja az elektronikus kommunikáció lehetőségeit, a családi és az iskolai környezetének
elektronikus szolgáltatásait;
ismeri és betartja az elektronikus kommunikációs szabályokat.
tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő fenyegetésekkel, alkalmazza az adatok
védelmét biztosító lehetőségeket;
önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat.
ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit;
adatokat gyűjt szenzorok segítségével;
mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben.
ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit.
egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás dokumentumokat.
ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése során a szöveg
formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket;
a tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás dokumentum szerkezetét, illeszti be,
helyezi el és formázza meg a szükséges objektumokat;
ismeri és kritikusan használja a nyelvi eszközöket (például helyesírás-ellenőrzés, elválasztás);
etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás szabályaival.
Egyszerű hétköznapi szöveges dokumentumok elkészítése, például: feliratok, tájékoztató táblák, napirend,
menü
Képeket, ábrákat, különböző karakter- és bekezdésformázással készült szövegeket, szimbólumokat
tartalmazó dokumentumok készítése, például termékismertetők, címkék
Részletes feladatleírás alapján dokumentumok önálló szerkesztése
Az iskolai élethez, hétköznapi problémához, adott tanórai vagy más tantárgyakhoz kapcsolódó szöveges
dokumentum készítése projektmunka keretében, például fogalmazás készítése vagy egy földrajzi terület
bemutatása
egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás dokumentumokat;
ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése során a szöveg
formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket;
etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás szabályaival.
ismeri a prezentációkészítés alapszabályait, és azokat alkalmazza;
a tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás dokumentum szerkezetét, illeszti be,
helyezi el és formázza meg a szükséges objektumokat.
digitális eszközökkel önállóan rögzít és tárol képet, hangot és videót;
digitális képeken képkorrekciót hajt végre.
ismeri egy bittérképes rajzolóprogram használatát, azzal ábrát készít;
bemutatókészítő vagy szövegszerkesztő programban rajzeszközökkel ábrát készít.
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ismeri a digitális környezet, az e-Világ etikai problémáit;
ismeri az információs technológia fejlődésének gazdasági, környezeti, kulturális hatásait.
önállóan keres információt, a találatokat hatékonyan szűri;
az internetes adatbázis-kezelő rendszerek keresési űrlapját helyesen tölti ki;
ismeri az információs társadalom múltját, jelenét és várható jövőjét;
védekezik az internetes zaklatás különböző formái ellen, szükség esetén segítséget kér.
célszerűen választ a feladat megoldásához használható informatikai eszközök közül;
önállóan használja az operációs rendszer felhasználói felületét;
önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat;
használja a digitális hálózatok alapszolgáltatásait.
önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat;
az informatikai eszközöket önállóan használja, a tipikus felhasználói hibákat elkerüli, és elhárítja az
egyszerűbb felhasználói szintű hibákat;
értelmezi az informatikai eszközöket működtető szoftverek hibajelzéseit, és azokról beszámol.
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A fejlesztés várt eredményei az 5. évfolyam végén
matematika
Gondolkodási és megismerési módszerek
 Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján, részhalmaz felírása, felismerése.
 Két véges halmaz közös része, két véges halmaz egyesítése, ezek felírása, ábrázolása.
 Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint.
 Néhány elem sorba rendezése különféle módszerekkel.
 Állítások igazságának eldöntésére, igaz és hamis állítások megfogalmazása.
 Összehasonlításhoz szükséges kifejezések helyes használata.
 Néhány elem összes sorrendjének felsorolása.
Számtan, algebra
 Racionális számok írása, olvasása, összehasonlítása, ábrázolása számegyenesen.
 Ellentett, abszolút érték felírása.
 Mérés, mértékegységek használata, átváltás egyszerű esetekben.
 Két-három műveletet tartalmazó műveletsor eredményének kiszámítása, a műveleti sorrendre vonatkozó
szabályok ismerete, alkalmazása. Zárójelek alkalmazása.
 Szöveges feladatok megoldása következtetéssel.
 Becslés, ellenőrzés segítségével a kapott eredmények helyességének megítélése.
 A hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő, tömeg szabványmértékegységeinek ismerete.
Mértékegységek egyszerűbb átváltásai gyakorlati feladatokban. Algebrai kifejezések gyakorlati használata
a terület, kerület, felszín és térfogat számítása során.
Összefüggések, függvények, sorozatok
 Tájékozódás a koordinátarendszerben: pont ábrázolása, adott pont koordinátáinak a leolvasása.
 Egyszerűbb grafikonok, elemzése.
 Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint, szabályok felismerése, megfogalmazása néhány
tagjával elkezdett sorozat esetén.
Geometria
 Térelemek, félegyenes, szakasz, sík, fogalmának ismerete.
 A geometriai ismeretek segítségével a feltételeknek megfelelő ábrák rajzolása. A körző, vonalzó célszerű
használata.
 A tanult síkbeli és térbeli alakzatok tulajdonságainak ismerete és alkalmazása feladatok megoldásában.
 Téglalap kerületének és területének kiszámítása.
 A téglatest felszínének és térfogatának kiszámítása.
 A tanult testek térfogatának ismeretében mindennapjainkban található testek térfogatának,
űrmértékének meghatározása.
Valószínűség, statisztika
 Egyszerű diagramok készítése, értelmezése, táblázatok olvasása.
 Néhány szám számtani közepének kiszámítása.
 Valószínűségi játékok, kísérletek során adatok tervszerű gyűjtése, rendezése, ábrázolása.

Minimumkövetelmény 5. évfolyamon
természetismeret
5. évfolyam végén a tanuló:
 legyen képes a természeti formák, élőlények, egyszerű jelenségek, folyamatok megfigyelésére,
tapasztalatainak összegzésére és ismertetésére,
 tudjon tanári irányítással egyénileg és csoportban dolgozni,
 használja megfelelő biztonsággal a szaknyelvet
 ismerje a térkép ábrázolásmódja és a valóság közötti kapcsolatot,
 a térkép jelkulcsának használatával igazodjon el Magyarország domborzati-vízrajzi, közigazgatási és
tematikus térképein,
 ismerje az időjárási elemek területi, időbeli változásai közötti összefüggéseket,
 fogalmazza meg, milyen az aktuális időjárás,
 tudjon különbséget tenni az időjárás és az éghajlat között,
 ismerje hazánk éghajlatának jellemzőit,
 ismerje fel a legfontosabb felszínformákat a valóságban és a térképen,
 ismerje fel leírásból, jellemző álló- vagy mozgóképről hazánk nagytájait
 tudjon példákat mondani a haza nagytájak természeti-környezeti értékeire,
 legyen képes felismerni, megnevezni és jellemezni a kertben megismert élőlényeket,
 ismerje és hasznosítsa a gyümölcs- és zöldségfélék táplálkozásban betöltött szerepét, fogyasztásuk
egészségügyi szabályait,
 ismerje az ember természetformáló munkáját a kultúrnövények kialakulásának és az állatok
háziasításának folyamatában,
 ismerje fel és tudja jellemezni a megismert állatok küllemét, testfelépítését, életmódját és az emberhez
való kapcsolatát,
 ismerje a háziállatok tenyésztésének célját és az egészséges állattartás ismérveit,
 törekedjen a kulturált és emberséges állattartás, valamint az állatvédelmi szabályok betartására,
 sajátítsa el és használja a mindennapi életében a helyes fogyasztói magatartás ismereteit,
 ismerje fel a környezetében tapasztalható környezetkárosító tevékenységeket, folyamatokat,
 értse és tudja, hogy élő és élettelen környezetének állapotáért ő is sokat tehet

Minimumkövetelmény a 6.évfolyamon
természetismeret
A 6. évfolyam végén a tanuló:
 legyen képes vizsgálatokat, egyszerű kísérleteket – leírás alapján – fegyelmezetten az érintésvédelmi,
tűzvédelmi és balesetvédelmi szabályok betartásával végezni,
 ismerje fel, értse az élő és élettelen világ oksági összefüggéseit,
 tudjon tájékozódni a Földön: a kontinensek, óceánok egymáshoz viszonyított helyzetének
meghatározásával, valamint a földrajzi fokhálózat segítségével,
 helyezze el Magyarországot Európában és a mérsékelt éghajlati övezetben,
 ismerje a Föld gömb alakja és az éghajlati övezetek kialakulása közötti oksági összefüggést,
 tudja megmagyarázni a nappalok és éjszakák váltakozását,
 ismerje fel a Föld Nap körüli keringése (tengelyferdesége) és az évszakok kialakulása közötti
összefüggést,
 ismerje a felszín, az éghajlat és a folyók jellemzői közötti összefüggéseket,
 ismertesse a víz körforgásának, a külső vizek munkájának folyamatait,
 ismerje a hazai életközösségek területi elhelyezkedését, az élőhelyek környezeti tényezőit,
életfeltételeit,
 ismerje fel és tudja jellemezni hazánk életközösségeinek élőlényeit,
 ismerje az élőlények egymás közötti kapcsolatait, az életközösségben betöltött szerepét,
 legyen képes az életközösségek élőlényeit a megismert rendszertani kategóriákba besorolni,
 tudjon egyszerű táplálékláncokat összeállítani,
 tudatosuljon benne a megismert élőhelyek és élőlények veszélyeztetettsége,
 ismerje a nemzeti parkok értékmegőrző szerepét és legjellemzőbb természeti kincseit,
 lássa a természet védelmének fontosságát,
 rendelkezzen környezettudatos szemlélettel és magatartással,
 ismerje és becsülje hazánk tudósainak életét, munkásságát.

Minimum követelmény biológia 7. évfolyam
A 7. osztály végén a tanulók
 ismerjék a trópusi esőerdők, a szavannák és a sivatagok földrajzi helyét, éghajlatát;
 tudják a forró övezet életközösségeihez tartozó jellemző fajok nevét, küllemét, életmódját és
egyedfejlődését;
 értsék az élőlények alkalmazkodását a környezethez, lássák a környezet – szervezet – életmód
összefüggéseit;
 lássák az életközösségek szerepét, fennmaradásuk fontosságát;
 értsék az elsivatagosodás veszélyeit;
 tudják az esőerdők és füves területek pusztulásának okait és következményeit;
 lássák be az életközösségek további pusztulásának megakadályozására tett intézkedések fontosságát;
 ismerjék a keménylombú erdők, a bükkösök, a tölgyesek, a tajga és a préri földrajzi helyét, éghajlatát,
talajviszonyait;
 ismerjék az erdők szintjeit, és a különböző erdők hasonlóságainak, különbségeinek okait;
 használják megfelelő biztonsággal a fajok megismerési algoritmusait;
 legyenek képesek a megismert élőlényeket közös tulajdonságaik alapján rendszerezni;
 értsék az élőlények alkalmazkodásának szükségességét, a környezet – szervezet – életmód
összefüggéseit;
 alkalmazzák korábbi ismereteiket az oksági összefüggések felismerésénél;
 ítéljék meg reálisan a mérsékelt éghajlati övezet életközösségeinek a bioszférában betöltött szerepét,
területi csökkenésük, pusztulásuk okait, következményeit;
 alakuljon ki tudatos természetvédő szemlélet és magatartás;
 ismerjék fel az ésszerű erdőgazdálkodás fontosságát.
 ismerjék a tundra, az állandóan fagyos terület és a magas hegyvidékek földrajzi helyét, éghajlatát,
talaját,
 ismerjék a tengerek és tengerpartok környezeti tényezőit;
 tudják a hideg övezet, a magas hegységek és a tengerek legtipikusabb, egymással táplálkozási
kapcsolatban lévő fajainak nevét, küllemét, életmódját és az életközösségben betöltött szerepét;
 ismerjék a tengerek és a vízpart környezeti tényezőit;
 tudják a partközeli és nyílttengeri vizek legtipikusabb, egymással táplálkozási kapcsolatban lévő fajainak
nevét, küllemét, életmódját és az életközösségben betöltött szerepét;
 ismerjék a vízi életmódhoz való alkalmazkodás jellegzetességeit, s tudjanak rá példákat mondani;
 lássák be a vizek jelentőségét és egyre növekvő veszélyeztetettségét, váljanak a környezetvédelem
tevékeny résztvevőivé;
 legyenek képesek segítséggel rövid, élményszerű beszámolókat készíteni;
 ismerjék meg a környezeti tényezőket, azok hatásait az élőlényekre;
 lássák az élőlény tűrőképessége és előfordulása közötti összefüggéseket;
 ismerjék fel az egyes életközösségek faji összetételének, térbeli elrendeződésének hasonlóságait és
különbségeit;
 tudják, melyek az élőlények közötti kölcsönhatás leggyakoribb formái, és mi azok jelentősége az
életközösségekben, ismerjék fel az életközösségek változásának típusait, okait;
 sajátítsák el az egyes táplálkozási szintek jellemzőit, lássák azok szerepét az anyag- és
energiaforgalomban;
 ismerjék meg az élővilágot, az emberiséget fenyegető veszélyeket, azok következményeit, megelőzésük
lehetőségeit;
 legyenek érzékenyek a környezet változásai iránt, tudatosuljon bennük, hogy felelősek saját életük és
környezetük állapota iránt;
 vegyenek aktívan részt a környezet védelmét szolgáló cselekvési programokban;
 tudják a főbb rendszertani kategóriákat és azok egymáshoz való viszonyát;
 sajátítsák el a megismert osztályok, törzsek, országok nevét és közös jellemzőit;
 legyenek képesek a megismert fajokat jellemzőik segítségével besorolni a megfelelő rendszertani
kategóriába;
 szerezzenek alapvető jártasságot a növények, állatok felismerésében.

Minimum követelmény 8. évfolyam biológia
A 8. osztály végén a tanulók
 ismerjék a szerveződési szintek nevét, fogalmát, egymáshoz való viszonyát, a szervezetben betöltött
szerepét,
 legyenek képesek a szövetek felismerésére és csoportosítására,
 értsék, hogy az emberi szervezet egységes egész, melynek részei összehangoltan működnek,
 tudják, hogy a bőr szervezetük első védelmi vonala, s e feladatot milyen szerkezettel végzi,
 ismerjék meg a bőr leggyakoribb kamaszkori elváltozásait és a tennivalókat,
 sajátítsák el a bőrápolás és az egészséges öltözködés ismereteit,
 ismerjék meg a mozgás szervrendszerének szerveit és a szervek szervrendszerben betöltött szerepét,
 lássák a sport, a rendszeres mozgás és a megfelelő idejű és formájú pihenés jelentőségét a szervrendszer
és az egész szervezet egészségének megőrzésében,
 tudják, milyen az egészséges testtartás, s ez váljék személyiségük jellemzőjévé,
 ismerjék meg a leggyakoribb mozgásrendszeri elváltozások okait, és igyekezzenek ezeket életvitelük
során kiküszöbölni,
 sajátítsák el e két szervrendszerrel kapcsolatos elsősegély-nyújtási alapismereteket.
 ismerjék a legfontosabb tápanyagokat, azok tulajdonságait és a szervezetben betöltött szerepüket,
 sajátítsák el az egészséges táplálkozás szokásait,
 ismerjék a rendszeres mozgás (sport) és a szervrendszerek „edzésének” fontosságát a betegségek
megelőzésében,
 legyenek tisztában az alkohol, a dohányzás, drogok káros hatásaival;
 ismerjék az idegrendszer szerveződését, fő részeit: központi, környéki szerveit; helyüket és
felépítésüket,
 értsék az ingerület keletkezésének, vezetésének és átadásának menetét,
 tudják a reflexív részeit, a feltétlen és a feltételes reflexek hasonlóságait és különbségeit,
 ismerjék a szabályozás alapelveit,
 ismerjék a hormonális szabályozást végző mirigyek működését,
 lássák a hormonális és az idegi szabályozás különbségeit,
 értsék a szabályozás szerepét az alkalmazkodásban és a belső környezet viszonylagos állandóságának
fenntartásában,
 ismerjék az érzékszervek felépítését és a bennük lejátszódó érzékelési folyamatokat,
 legyenek képesek az érzékszervi csalódások felismerésére,
 törekedjenek pszichés egészségük megőrzésére,
 ismerjék a férfi és a női szaporító szervrendszer részeit, felépítését,
 értsék a szabályozó és a szaporító szervrendszer működésének kapcsolatát,
 tudják, miben hasonlít, és miben különbözik a két nem szaporító szervrendszerének működése,
 ismerjék fel a másodlagos nemi jellegeket a női és a férfi szervezetben,
 lássák a nemi élet jelentőségét az ember életében, s alakuljon ki bennük megfelelő felelősségtudat,
 lássák a túl korai nemi élet veszélyeit,
 tudják, miként lehet elkerülni a leggyakoribb nemi úton terjedő betegségeket,
 sajátítsák el a személyi szexuális higiéné ismereteit, szokásait,
 ismerjék az emberi élet méhen belüli és kívüli szakaszait, jellemzőit,
 ismerjék az egyes egyedfejlődési szakaszokat, kiemelten a magzati élet fejlődését károsan befolyásoló
környezeti és életmódbeli hatásokat,
 alakuljon ki bennük megfelelő empátia a segítségre szoruló korosztályok (gyerekek, öregek) iránt,
 lássák a földi élet fenyegetettségét, a környezetvédelem szükségességét,
 legyenek aktív részesei környezetvédelmi programoknak,
 tudják a környezet, az életvitel és a szervezet közötti összefüggéseket,
 értsék a személyiség és az önazonosság fogalmait, valamint a reális énkép jelentőségét és kialakításának
lehetőségeit,
 fejlődjön empátiás készségük saját korosztályuk és szüleik irányában is,
 lássák, hogy felnövekedve tetteikért felelősséget kell, hogy vállaljanak, és számoljanak tetteik
következményeivel,
 tudják, hogyan alkalmazkodjanak a hatékony kommunikáció eszközeit kapcsolataik alakításában

Minimumkövetelmény testnevelés

5. évfolyam végén a tanuló:
 ismerje a futóiskola feladatait bemelegítés céljából;
 ismerje a bemelegítésre alkalmas gimnasztikai gyakorlatokat, és a pedagógus utasítására megfelelően
végezze;
 legyen képes helyes technikával bemutatni a guggoló távolugrást;
 legyen képes helyes technikával bemutatni a lépő magasugrást;
 képes legyen nekifutásból, helyes technikai végrehajtással kislabdát hajítani;
 képes legyen 5-6 perc kitartó futásra, egyéni képességeknek megfelelően;
 alkalmazza a térdelő és állórajtot a futószámoknak magfelelően;
 tudjon 4 elemet tartalmazó, önállóan összeállított talajgyakorlat bemutatni;
 végezze el a 3 részes szekrényre, nekifutás után a felguggolást, majd homorított leugrást
 ismerjen egy választott sportjátékot:
Kosárlabda: Labdavezetés tárgykerüléssel. Fektetett dobás végrehajtása labdavezetésből. Büntető
dobás.
Labdarúgás: Folyamatos labdavezetés tárgykerüléssel. Guruló labda megállítása. Kapura lövés, álló
labdával.
Kézilabda: Folyamatos labdavezetés tárgykerüléssel. Labdavezetésből kapura lövés kitámasztás után.
Röplabda: Kosár-, és alkarérintéssel emelgetés 5x5.
 legyen tapasztalata a judo/grundbirkózás alapjairól; sajátítsa el a balesetmentes esés menetét;
 ismerje a téli évszakban űzhető szabadtéri sportokat, legyen tisztában azok veszélyeivel
 ismerje a sportágak történetét, azok alapvető szabályait, a hozzájuk köthető magyar és egyetemes
eredményeket, híres sportolókat;
 képes legyen ön-és társértékelésre;
 ismerje a testneveléshez, a sporthoz kapcsolódó higiéniai alapvetéseket, a járványügyi előírásokat;
 tudjon csapatot, csoportot, párt választani és együttműködni;
 ismerje a szabadidőben űzhető játékokat;
 legyen tisztában a Fair Play fogalmával, alkalmazza azt.

MINIMUM KÖVETELMÉNY
TESTNEVELÉS
6. évfolyam végén a tanuló:
 ismerje a futóiskola és ugróiskola feladatait bemelegítés céljából;
 ismerje a bemelegítésre alkalmas gimnasztikai gyakorlatokat, és képes legyen önállóan
elvégezni azokat
 legyen képes 2 helyes technikával bemutatni a távolugrást;
 legyen képes 2 helyes technikával bemutatni a magasugrást;
 képes legyen nekifutásból, helyes technikai végrehajtással kislabdát hajítani;
 képes legyen 7-8 perc kitartó futásra, egyéni képességeknek megfelelően;
 alkalmazza a térdelő és állórajtot a futószámoknak magfelelően;
 tudjon 5 elemet tartalmazó, önállóan összeállított talajgyakorlat bemutatni;
 végezze el a 3-4 részes szekrényre, nekifutás után a felguggolást, majd homorított leugrást,
zsugorkanyarlati és a bátorugrást
 ismerjen egy választott sportjátékot:
Kosárlabda: Labdavezetés tárgykerüléssel. Fektetett dobás végrehajtása labdavezetésből.
Büntető dobás. Cselek, 1:1 elleni játék
Labdarúgás: Folyamatos labdavezetés tárgykerüléssel. Guruló labda megállítása. Kapura lövés,
álló labdával. Cselek,1:1 elleni játék
Kézilabda: Folyamatos labdavezetés tárgykerüléssel. Labdavezetésből kapura lövés
kitámasztás után. Cselek,1:1 elleni játék
Röplabda: Kosár-, és alkarérintéssel emelgetés 5x5. Nyitások, nyitásfogadások
 legyen tapasztalata a judo/grundbirkózás alapjairól; sajátítsa el a balesetmentes esés menetét;
 ismerje a téli évszakban űzhető szabadtéri sportokat, legyen tisztában azok veszélyeivel
 ismerje a sportágak történetét, azok alapvető szabályait, a hozzájuk köthető magyar és
egyetemes eredményeket, híres sportolókat;
 képes legyen ön-és társértékelésre;
 ismerje a testneveléshez, a sporthoz kapcsolódó higiéniai alapvetéseket, a járványügyi
előírásokat;
 tudjon csapatot, csoportot, párt választani és együttműködni;
 ismerje a szabadidőben űzhető játékokat;
 legyen tisztában a Fair Play fogalmával, alkalmazza azt.

MINIMUM KÖVETELMÉNY
TESTNEVELÉS

7. évfolyam végén a tanuló:
 ismerje a futóiskola és ugróiskola feladatait bemelegítés céljából;
 ismerje a bemelegítésre alkalmas gimnasztikai gyakorlatokat, és végezze önállóan azokat,
képes legyen társainak bemelegítést vezetni;
 legyen képes 2 helyes technikával bemutatni a távolugrást;
 legyen képes 2 helyes technikával bemutatni a magasugrást;
 képes legyen nekifutásból, helyes technikai végrehajtással kislabdát hajítani és súlyt lökni;
 képes legyen 9-10 perc kitartó futásra, egyéni képességeknek megfelelően;
 alkalmazza a térdelő és állórajtot a futószámoknak magfelelően;
 tudjon 6 elemet tartalmazó, önállóan összeállított talajgyakorlat bemutatni;
 végezze el a 3-4-5 részes szekrényre, az előző évek ugrásait, a „kismacskával” kiegészítve;
 ismerjen egy választott sportjátékot:
Kosárlabda: Labdavezetés tárgykerüléssel. Fektetett dobás végrehajtása labdavezetésből.
Büntető dobás. Cselek, kisjátékok
Labdarúgás: Folyamatos labdavezetés tárgykerüléssel. Guruló labda megállítása. Kapura lövés,
álló labdával. Cselek, kisjátékok
Kézilabda: Folyamatos labdavezetés tárgykerüléssel. Labdavezetésből kapura lövés
kitámasztás után. Cselek, kisjátékok
Röplabda: Kosár-, és alkarérintéssel emelgetés 5x5. 2:2 elleni, 4:4 elleni játék;
 legyen tapasztalata a judo/grundbirkózás alapjairól;
 ismerje a téli évszakban űzhető szabadtéri sportokat, legyen tisztában azok veszélyeivel
 ismerje a sportágak történetét, azok alapvető szabályait, a hozzájuk köthető magyar és
egyetemes eredményeket, híres sportolókat;
 képes legyen ön-és társértékelésre;
 ismerje a testneveléshez, a sporthoz kapcsolódó higiéniai alapvetéseket, a járványügyi
előírásokat;
 tudjon csapatot, csoportot, párt választani és együttműködni;
 ismerje a szabadidőben űzhető játékokat;
 legyen tisztában a Fair Play fogalmával, alkalmazza azt.

MINIMUM KÖVETELMÉNY
TESTNEVELÉS

8. évfolyam végén a tanuló:
 képes legyen önállóan bemelegíteni
 képes legyen 11-12 perc kitartó futásra, egyéni képességeknek megfelelően;
 tudjon 7 elemet tartalmazó, önállóan összeállított talajgyakorlat bemutatni;
 végezze el a 4-5 részes szekrényre, az előző évek ugrásait, a „kismacskával” kiegészítve;
 ismerjen egy választott sportjátékot:
Kosárlabda: létszámelőnyös-hátrányos játékhelyzetek, mérkőzésjátékok;
Labdarúgás: létszámelőnyös-hátrányos játékhelyzetek, mérkőzésjátékok;
Kézilabda: létszámelőnyös-hátrányos játékhelyzetek, mérkőzésjátékok;
Röplabda: mérkőzésjátékok
 legyen tapasztalata a judo/grundbirkózás alapjairól; sajátítsa el a balesetmentes esés menetét;
 ismerje a téli évszakban űzhető szabadtéri sportokat, legyen tisztában azok veszélyeivel
 ismerje a sportágak történetét, azok alapvető szabályait, a hozzájuk köthető magyar és
egyetemes eredményeket, híres sportolókat;
 képes legyen ön-és társértékelésre;
 ismerje a testneveléshez, a sporthoz kapcsolódó higiéniai alapvetéseket, a járványügyi
előírásokat;
 tudjon csapatot, csoportot, párt választani és együttműködni;
 ismerje a szabadidőben űzhető játékokat;
 legyen tisztában a Fair Play fogalmával, alkalmazza azt.

Minimum tantervi követelmények 5. osztály (tanulásban akadályozottak)

Magyar nyelv és irodalom
- A tanuló társalgásban részt tud venni.
- Képes a közlés kifejező és tájékoztató funkciójával élni.
- Képes meggyőzni, érvelni, kérdezni, véleményt elfogadni.
- Az olvasást az információszerzéshez és átadáshoz felhasználja.
- Képes könyvtárhasználatra, megadott szempontok alapján.
- Lényegkiemelésre, tartalom rövid visszaadására képes (esetleg tanári kérdések alapján).
- Olvasható, áttekinthető írásművek készítésére képes, megadott szempontok alapján. Tudja az írást
kommunikációs célokra használni.
- Szavakat átalakít, csoportosít, szóösszetételeket alkot, használ saját gondolatainak kifejezése
érdekében.
- A tanult szószerkezeteket felismeri, gyűjti, csoportosítja.
- Képes hiányos és bővített mondatot alkotni, átalakítani a közlés szándékához igazítva.
- A kijelölt memoritereket szöveghűen, megfelelő hangsúllyal elmondja.
- Tanult irodalmi művek tartalmát ismeri, a szereplőket, helyszínt azonosítja.
- Irodalmi alkotások esetében tud összehasonlítani, értelmezni, elemezni.
- Líra, epika, dráma fogalmát ismeri, tud ennek megfelelően csoportosítást végezni.
Történelem
- A tanuló meg tudja különböztetni a történelem forrásait, példákat is tud kapcsolni hozzá. Ismeri a
történelmi időszámítás egységeit. Alapvető szinten tájékozódik a történelmi térképen. Az időszalagon
felismeri a tárgyalt történelmi időszakokat, évszámokat, kapcsol hozzá tanult ismeretet. Időrendbe
helyezi a tanult eseményeket időszalagon. Az adott tematikai egység tárgyalt témaköreiben –
képességeinek megfelelően – írásban és/vagy szóban számot ad a tanult elemi történelmi
ismereteiről.
- Különbséget tesz a különböző történelmi korok, valamint a magyar és a világtörténelem eseményei
között. Ismeri a világtörténelem tanult fordulópontjait; a magyar történelmi tudáskánon legfontosabb
sarokpontjait – évszámok, események, uralkodók tükrében.
- A magyar koronázási ékszereket megnevezi. A megismert mondák, legendák, rövid történetek
tartalmát segítséggel elmondja.
- Megkülönbözteti a történetek mesés és valóságos eseményeit. A történelmi hősökkel érzelmileg képes
azonosulni. Ok-okozati összefüggéseket tanári irányítás mellett fölismer.
Matematika
- Elemek halmazokba rendezése két szempont szerint.
- Adott tulajdonságú részhalmaz előállítása alaphalmazon.
- Közös tulajdonságok felismerése, metszet előállítása.
- Egyszerű állítások, tagadások megfogalmazása.
- Logikai kifejezések pontos használata.
- Minél több lehetőség előállítása kombinatorikus feladatokban.
- Biztos számfogalom 100-as számkörben.
- Jártasság 1 000-es számkörben.
- A törtszámok és a negatív számok ismerete. (tájékozódás szintjén)
- A szorzó- és bennfoglaló táblák tudása (szükség esetén táblázat segítségével).
- A tanult írásbeli műveletek megoldása (szükség esetén számológéppel).
- Egyszerű szöveges feladatok önálló megoldása.
- Testek és síkidomok egy és több szempontú csoportosítása a tanult tulajdonságok alapján. Szabvány
mértékegységek és a közöttük lévő váltószámok ismerete.
- A téglalap és a négyzet kerületének mérése, számítása; területének mérése lefedéssel.
- Szerkesztések: szögek és szakaszok rajzolása, másolása, felezése; párhuzamos-, merőleges egyenesek
szerkesztése, téglalap- és négyzet rajzolása.
- Racionális számok összehasonlítása, összefüggések felfedezése, szabály megfogalmazása.
- Sorozatok folytatása a felismert szabály alapján.

-

Adatok leolvasása táblázatból, koordináta-rendszer adatpárjainak leolvasása, lejegyzése.
Adatok táblázatba beírása a felismert szabály alapján, ábrázolásuk koordináta-rendszerben.
Statisztikai adtok lejegyzése, ábrázolása egyszerűbb esetekben.
Valószínűségi játékokban az esetek lejegyzése.

Természetismeret
- Tudják tapasztalataikat szóban, rajzban, írásban rögzíteni
- Legyenek tapasztalataik a környezetükben bekövetkező változásokról
- Ismerjék a tanult és vizsgált anyagok jellemző tulajdonságait, tudják azokat felsorolni
- Ismerjék a házi és ház körül élő állatok szerepét az ember életében
- Tudják jellemezni a tanult állatok testfelépítését, kültakaróját, életmódját, táplálkozását, szaporodását
- Ismerjék a gyümölcsfák és a konyhakerti növények szerepét az ember életében
- Tudják jellemezni a tanult gyümölcsfákat, konyhakerti növényeket
- Ismerjék az egészséges életmód kialakításának lehetőségeit
- Ismerjék az elsősegélynyújtás minimális alapjait

