
A Helyi tanterv minimum követelményei alsó 

tagozaton 

 

Magyar nyelv 

A továbbhaladás 

feltételei 1. 

osztályban 

Ismerje az írott és nyomtatott betűket, rendelkezzen megfelelő 

számú szókinccsel. Írása legyen rendezett, pontos. Ismerje a abc kis 

és nagy betűit. Tudjon másolni írottról írottra és nyomtatról írottra. 

Tudjon egyszerű mondatokat szavakra tagolni. Ismerje a 

mondatkezdés szabályát és a mondatvégi írásjeleket.   

Ismerje fel és nevezze meg a tanult nyelvtani fogalmakat, szükség 

szerint idézze fel és alkalmazza a helyesírási szabályokat a 

begyakorolt szókészlet szavaiban. Jelölje helyesen a j hangot 10-20 

begyakorolt szóban. Helyesen válassza el az egyszerű szavakat. 

Legyen nyitott, motivált az anyanyelvi képessége fejlesztése 

területén. 

A továbbhaladás 

feltételei a 2. 

osztályban 

A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli 

kommunikáció alapvető szabályaival, alkalmazza őket. A 

kérdésekre értelmesen válaszoljon. Legyen képes összefüggő 

mondatok alkotására.   

Ismerje az írott és nyomtatott betűket, rendelkezzen megfelelő 

számú szókinccsel. Írása legyen rendezett, pontos.   

Ismerje fel és nevezze meg a tanult nyelvtani fogalmakat, szükség 

szerint idézze fel és alkalmazza a helyesírási szabályokat a 

begyakorolt szókészlet szavaiban. Jelölje helyesen a j hangot 30–40 

begyakorolt szóban. Helyesen válassza el a szavakat. Szavakat 

tudjon helyesen toldalékolni a feltett kérdésekre. Ismerje fel a 

kiejtéstől eltérő helyesírású szavakat. Ismerje fel a kijelentő és a 

kérdő mondatokat. Legyen tisztában a szóvégi magánhangzóra 

végződő szavak helyesírásával és tudja a tanult kivételeket. Tudja a 

mondatokat szavakra tagolni. 

A továbbhaladás 

feltételei 3. 

osztályban 

Adott vagy választott témáról 8–10 mondatos elbeszélő fogalmazást 

készítsen a  

tanult helyesírási ismeretek alkalmazásával.   

Az alsó tagozaton tanult anyanyelvi ismeretei rendszerezettek 

legyenek. Biztonsággal ismerje fel a tanult szófajokat, és nevezze 

meg azokat szövegben is.   

A begyakorolt szókészlet körében helyesen alkalmazza a tanult 

helyesírási szabályokat. Írásbeli munkái rendezettek, olvashatóak 

legyenek. Helyesírását önellenőrzéssel vizsgálja felül, szükség 

esetén javítsa. Ismerje fel és helyesen alkalmazza az öt 

mondatfajtát. Ismerje fel és tudja csoportosítani a szavakat szófajuk 

szerint (főnév, ige, melléknév). Alkalmazza az igeidők helyesírási 

szabályait. 



A továbbhaladás 

feltételei 4. 

osztályban 

Adott vagy választott témáról 8–10 mondatos fogalmazást készítsen 

a tanult helyesírási szabályok alkalmazásával.   

Az alsó tagozaton tanult anyanyelvi ismeretei rendszerezettek 

legyenek. Biztonsággal ismerje fel a tanult szófajokat, és nevezze 

meg azokat szövegben is. A begyakorolt szókészlet körében 

helyesen alkalmazza a tanult helyesírási szabályokat. Írásbeli 

munkái rendezettek, olvashatóak legyenek. Helyesírását 

önellenőrzéssel vizsgálja felül, szükség esetén javítsa.   

Tudja a szavakat szófajuk szerint csoportosítani (ige, főnév, 

melléknév, számnév). Legyen tisztában a főnevek helyesírásával. 

Ismerje fel az igeidőket és az igemódokat. 

 

Magyar irodalom 

 

A továbbhaladás 

feltételei 1. 

osztályban 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése, alkotása  

  

- Beszédhallás, hallás utáni értés, beszédfejlettség  

  

A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli 

kommunikáció alapvető szabályaival, alkalmazza őket (megfelelő 

beszédlégzés, hangképzés, hangoztatás, helyes ejtés). Értse meg az 

egyszerű magyarázatokat, utasításokat, és társai közlését. A 

kérdésekre értelmesen válaszoljon.   

Használja a bemutatkozás, a felnőttek és a kortársak 

megszólításának és köszöntésének udvarias nyelvi formáit. (A 

mindennapi élet és szókincsének ismerete)  

  

Olvasás és írott szöveg megértése  

  

Ismerje az írott és nyomtatott betűket, rendelkezzen megfelelő 

számú szókinccsel. (hang és betű, szótag, szó, mondat, szöveg) 

Ismert és begyakorolt szöveget folyamatosságra, pontosságra 

törekvően olvasson fel. Tanítója segítségével emelje ki az 

olvasottak lényegét.  

  

Írott szöveg megértése  

  

Szövegelemző műveletek, tájékozódás a szövegben, részenkénti 

olvasás, újraolvasás. Tanítója segítségével emelje ki az olvasottak 

lényegét.   

A megértés bizonyítása, tartalommondás, szövegtartalmak 

eljátszása, vizuális megjelenítése.  

  

- Szépirodalmi művek, részletek szöveghű felidézése  

  

Szöveghűen mondja el a memoritereket. Teljes művek: mondókák, 

népdalszövegek, kiszámolók, népi játékok, találós kérdések, magyar 

népmesék, Nemes Nagy Ágnes, József Attila, Tamkó Sirató Károly 



1 verse, Weöres Sándor 3 költeménye, kortárs magyar lírikusok 

műveiből néhány alkotás.  

Báb- és drámajátékok jellemzői: helyzet, szerep, párbeszéd.  

Lírai alkotások jellemzői: versszak, ritmus. A szövegek vizuális 

képe.  

  

Legyen nyitott, motivált az anyanyelvi képességek fejlesztése 

területén. 

A továbbhaladás 

feltételei 2. 

osztályban 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése, alkotása  

  

- Beszédhallás, hallás utáni értés, beszédfejlettség  

  

A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli 

kommunikáció alapvető szabályaival, alkalmazza őket (megfelelő 

beszédlégzés, hangképzés, hangoztatás, helyes ejtés). Értse meg az 

egyszerű magyarázatokat, utasításokat, és társai közlését. A 

kérdésekre értelmesen válaszoljon.   

Használja a bemutatkozás, a felnőttek és a kortársak 

megszólításának és köszöntésének udvarias nyelvi formáit. (A 

mindennapi élet és szókincsének ismerete) Legyen képes 

összefüggő mondatok alkotására. Követhetően számoljon be 

élményeiről, olvasmányai tartalmáról.   

Adott helyzethez igazodó szóhasználat, mondat- és szövegfonetikai 

eszközök ismerete és alkalmazása.  

  

  

Olvasás és írott szöveg megértése  

  

Ismerje az írott és nyomtatott betűket, rendelkezzen megfelelő 

számú szókinccsel. (hang és betű, szótag, szó, szószerkezet, 

mondat, szöveg) Ismert és begyakorolt szöveget folyamatosságra, 

pontosságra törekvően olvasson fel. Tanítója segítségével emelje ki 

az olvasottak lényegét. Legyen tisztában a tanulás alapvető céljával, 

ítélőképessége, erkölcsi, esztétikai és történeti érzéke legyen az 

életkori sajátosságoknak megfelelően fejlett.  

  

Írott szöveg megértése  

  

Szövegelemző műveletek, tájékozódás a szövegben, részenkénti 

olvasás, újraolvasás. Tanítója segítségével emelje ki az olvasottak 

lényegét.   

A megértés bizonyítása, tartalommondás, szövegtartalmak 

eljátszása, vizuális megjelenítése. Aktivizálja szókincsét a 

szövegalkotó feladatokban.   

  

- Szépirodalmi művek, részletek szöveghű felidézése  

  

Szöveghűen mondja el a memoritereket. Teljes művek: mondókák, 

népdalszövegek, kiszámolók, népi játékok, találós kérdések, magyar 

népmesék, Nemes Nagy Ágnes, József Attila, Weöres Sándor 



költeményei, Petőfi Sándor versei, kortárs magyar lírikusok 

műveiből néhány alkotás.  

Egyszerű szerkezetű meseregények. Szerzők: Lázár Ervin, Benedek 

Elek, Móra Ferenc, Arany László, Kormos István.  

Báb- és drámajátékok jellemzői: helyzet, szerep, párbeszéd.  

Lírai alkotások jellemzői: versszak, ritmus, rím, refrén. A szövegek 

vizuális képe.  

  

Legyen nyitott, motivált az anyanyelvi képességek fejlesztése 

területén. 

A továbbhaladás 

feltételei 3. 

osztályban 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése, alkotása  

  

  

- Beszédhallás, hallás utáni értés, beszédfejlettség  

  

A tanuló értelmesen és érthetően fejezze ki a gondolatait, legyen 

tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető szabályaival, alkalmazza 

őket (megfelelő beszédlégzés, hangképzés, hangoztatás, helyes 

ejtés). Használja a mindennapi érintkezésben az udvarias nyelvi 

fordulatokat. Beszédstílusát igazítsa beszélgető partneréhez. 

Kapcsolódjon be a csoportos beszélgetésbe, történetalkotásba, 

közös élményekről, tevékenységekről való beszélgetésekbe, 

értékelésbe.  

Legyen képes összefüggő mondatok alkotására. Követhetően 

számoljon be élményeiről, olvasmányai tartalmáról.   

Adott helyzethez igazodó szóhasználat, mondat- és szövegfonetikai 

eszközök ismerete és alkalmazása.  

  

  

Olvasás és írott szöveg megértése  

  

Rendelkezzen megfelelő számú szókinccsel. (szótag, szó, 

szószerkezet, mondat, szöveg) Felkészülés után folyamatosan, 

érthetően olvasson fel ismert szöveget. Életkorának megfelelő 

szöveget értsen meg néma olvasás útján. Az olvasottakkal 

kapcsolatos véleményét értelmesen fogalmazza meg. Legyen 

tisztában a tanulás alapvető céljával, ítélőképessége, erkölcsi, 

esztétikai és történeti érzéke legyen az életkori sajátosságoknak 

megfelelően fejlett.  

Használja az ismert kézikönyveket. A könyvekben, 

gyermekújságokban a tartalomjegyzék segítségével igazodjon el. 

Vegye igénybe az iskola könyvtárát.  

  

Írott szöveg megértése  

  

Szövegelemző műveletek, tájékozódás a szövegben, részenkénti 

olvasás, újraolvasás, adatok visszakeresése, információk kiemelése.   

A megértés bizonyítása, tartalommondás, szövegtartalmak 

eljátszása, vizuális megjelenítése, lényegkiemelés, vázlat.  

Aktivizálja szókincsét a szövegalkotó feladatokban.   



  

- Szépirodalmi művek, részletek szöveghű felidézése  

  

Szöveghűen mondja el a memoritereket. Teljes művek: 

népdalszövegek, kiszámolók, népi játékok, találós kérdések, magyar 

népmesék, szólások, közmondások, nemzetiségek és más népek 

meséi, mesefajták, József Attila, Weöres Sándor költeményei, Petőfi 

Sándor versei, Nagy László, Szabó Lőrinc, kortárs magyar lírikusok 

műveiből néhány alkotás.  

Egyszerű szerkezetű meseregények. Szerzők: Lázár Ervin, Benedek 

Elek, Móra Ferenc, Arany László, Kormos István. Klasszikus 

európai szerzők egyszerű szerkezetű meseregények és 

gyermekregények.  

Lírai alkotások jellemzői: versszak, ritmus, rím, refrén. Egyszerű 

képek, alakzatok (ellentét, hasonlat). A szövegek vizuális képe.  

  

Legyen nyitott, motivált az anyanyelvi képességek fejlesztése 

területén. Az anyanyelvi részképességeinek fejlettsége legyen 

összhangban, harmonikusan fejlődjön. 

A továbbhaladás 

feltételei 4. 

osztályban 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése, alkotása  

  

  

- Beszédhallás, hallás utáni értés, beszédfejlettség  

  

A tanuló értelmesen és érthetően fejezze ki a gondolatait, legyen 

tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető szabályaival, alkalmazza 

őket (megfelelő beszédlégzés, hangképzés, hangoztatás, helyes 

ejtés). Használja a mindennapi érintkezésben az udvarias nyelvi  

fordulatokat. Beszédstílusát igazítsa beszélgető partneréhez. 

Kapcsolódjon be a csoportos beszélgetésbe, vitába, 

történetalkotásba, improvizációba, közös élményekről, 

tevékenységekről való beszélgetésekbe, értékelésbe. A mondat- és 

szövegfonetikai eszközöket használja helyesen. A közös 

tevékenységeket együttműködő magatartással segítse. Legyen képes 

összefüggő mondatok alkotására. Követhetően számoljon be 

élményeiről, olvasmányai tartalmáról.   

 

Olvasás és írott szöveg megértése  

  

Rendelkezzen megfelelő számú szókinccsel. (szótag, szó, 

szószerkezet, mondat, szöveg)  

Felkészülés után folyamatosan, érthetően olvasson fel ismert 

szöveget. Életkorának megfelelő szöveget értsen meg néma olvasás 

útján. Az olvasottakkal kapcsolatos véleményét értelmesen 

fogalmazza meg. Ismerjen, alkalmazzon néhány fontos olvasási 

stratégiát. Legyen tisztában a tanulás alapvető céljával, 

ítélőképessége, erkölcsi, esztétikai és történeti érzéke legyen az 

életkori sajátosságoknak megfelelően fejlett. Tanulástámogató 

eljárások: vázlatírás, magyarázó rajz, kulcsszavak, tételmondat, 

egyszerű adatkeresés.  



Használja az ismert kézikönyveket. A könyvekben, 

gyermekújságokban a tartalomjegyzék segítségével igazodjon el.   

Feladatainak megoldásához szükség szerint vegye igénybe az iskola 

könyvtárát.   

  

Írott szöveg megértése  

  

Szövegelemző műveletek, tájékozódás a szövegben, részenkénti 

olvasás, újraolvasás, adatok visszakeresése, információk kiemelése, 

következtetés, lényegkiemelés, vázlat, adatok, gondolatok 

összefoglalása, értékelése.   

A megértés bizonyítása, tartalommondás, szövegtartalmak 

eljátszása, vizuális megjelenítése, lényegkiemelés, vázlat.  

Ismerje az ismeretterjesztő szövegek jellemzőit (tematika, 

információ tartalom, szókincs, felépítés).  

Aktivizálja szókincsét a szövegalkotó feladatokban.   

  

- Szépirodalmi művek, részletek szöveghű felidézése  

  

Szöveghűen mondja el a memoritereket. Teljes művek: 

népdalszövegek, kiszámolók, népi játékok, találós kérdések, magyar 

népmesék, szólások, közmondások, nemzetiségek és más népek 

meséi, mesefajták, mondák, legendák.  

Klasszikus magyar szerzők gyermekversei, meséi, elbeszélései, 

egyszerű szerkezetű meseregények, gyermekregények:  

Szerzők: József Attila, Weöres Sándor, Petőfi Sándor, Nagy László, 

Szabó Lőrinc, Lázár Ervin, Benedek Elek, Móra Ferenc, Arany 

László, Kormos István, Fekete István, Illyés Gyula, Móricz 

Zsigmond, Radnóti Miklós, Wass Albert.  

Kölcsey Ferenc: Himnusz, Petőfi Sándor: Nemzeti dal, Vörösmarty 

Mihály: Szózat- részletek.  

Részletek szépprózai művekből.  

Klasszikus európai szerzők egyszerű szerkezetű meseregények és 

gyermekregények. Epikus művek jellemzői: szerkezet, idő, 

helyszín, a cselekményt alkotó elemek, a cselekmény kezdő- és 

végpontja, fordulatok, szereplők (fő- és mellékszereplők).  

  

Lírai alkotások jellemzői: versszak, ritmus, rím, refrén. Egyszerű 

képek, alakzatok (ellentét, hasonlat, ismétlés). A szövegek vizuális 

képe.  

  

Legyen nyitott, motivált az anyanyelvi képességek fejlesztése 

területén. Az anyanyelvi  

részképességeinek fejlettsége legyen összhangban, harmonikusan 

fejlődjön. 

 

 

 

 



Matematika 

 

A továbbhaladás 

feltételei 1. 

osztályban 

A tanuló legyen képes:   

Halmazalkotásra, összehasonlításra az elemek száma szerint;  

Állítások igazságtartalmának eldöntésére, állítások 

megfogalmazására;  

Összehasonlításra, azonosításra, megkülönböztetésre, közös 

tulajdonság felismerésére, megnevezésére;  

Több, kevesebb, ugyannyi fogalmának helyes használatára;  

Néhány elem sorba rendezésére próbálgatással;  

  

Számok írására, olvasására (20-as számkör);   

Számok helyének meghatározására a számegyenesen;   

Számszomszédok értésére;   

Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítására;  

Matematikai jelek: +, –,  =, <, >,  ismeretére, használatára;  

Összeadásra, kivonásra szóban és írásban;  

Egyszerű szöveges feladat értelmezésére, megoldására;  

Páros és páratlan számok megkülönböztetésére;  

Növekvő és csökkenő számsorozatok szabályának felismerésére;  

Vonalak (egyenes, görbe) ismeretére;  

A test és a síkidom megkülönböztetésére;  

Tájékozódási képesség, irányok ismeretére;  

A hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő fogalmának 

(szabvány mértékegységek: m, l, kg, óra, nap, hét, hónap, év) 

ismeretére; Mérőeszközök használatára; - Adatokról megállapítások 

megfogalmazására; 

A továbbhaladás 

feltételei 2. 

osztályban 

A tanuló: 

képes halmazokat összehasonlítani az elemek száma szerint, 

halmazt alkotni;  

képes állítások igazságtartalmának eldöntésére, állításokat 

megfogalmazni;  

halmazok elemeit összehasonlítja, azonosítja, megkülönbözteti, a 

közös tulajdonságokat felismeri, megnevezi;  – több, kevesebb, 

ugyannyi fogalmát helyesen használja;  

néhány elemet sorba rendez próbálgatással;  

számokat ír, olvas 100-as számkörben, Helyi érték fogalma.  

tud római számokat írni, olvasni 100-as számkörben (I, V, X, L, C);  

megtalálja számok helyét a számegyenesen,   

meghatározza az egyes, tízes számszomszédokat;  

képes természetes számok nagyság szerinti összehasonlítására;  

tud kétjegyű számokat képezni, helyi érték szerint bontani;  – a 

matematikai jeleket  +, –, •, :, =, <, >, ( ) helyesen használja;  

képes összeadni, kivonni, szorozni, osztani 100-as számkörben;  

ismeri a szorzótáblát a 100-as számkörben;  

ismeri és helyesen alkalmazza a műveletvégzés sorrendjét;  

képes szöveges feladatot értelmezésére, megjelenítésére rajz 

segítségével, leírására művelettel;  



megkülönbözteti a páros és páratlan számokat;  

képes szimbólumok használatára matematikai szöveg leírásánál, az 

ismeretlen szimbólum kiszámítására;  – figyelme tudatosan 

irányítható;  

ismerete az egyenes és görbe vonalakat;  

képes a test és a síkidom megkülönböztetésére;  

tud testeket építeni szabadon és megadott feltételek szerint;  

képes tájékozódni, ismeri az irányokat;  

képes a hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérésére;  

ismeri a szabvány mértékegységeket: cm, dm, m, cl, dl, l, dkg, kg, 

perc, óra, nap, hét, hónap, év.   

képes átváltásokat végezni szomszédos mértékegységek között;  

felismeri a mennyiségek közötti összefüggéseket;  

mérés során helyesen használja a mérőeszközöket;   

felismeri növekvő és csökkenő számsorozatok szabályát, tudja a 

sorozatot folytatni;  

felismeri a számpárok közötti kapcsolatokat;   

képes a változásokat észrevenni, szóban kifejezni;  

tud adatokról megállapításokat megfogalmazni; 

A továbbhaladás 

feltételei 3. 

osztályban 

A tanuló:  

képes adott tulajdonságú elemeket halmazba rendezni,  

felismeri, megnevezi a halmazba tartozó elemek közös 

tulajdonságait,  

képes annak eldöntésére, hogy egy elem beletartozik-e egy adott 

halmazba,  

értelmezi a változást egyszerű matematikai tartalmú szövegben,  

képes az összes eset megtalálására próbálgatással,  

tud 1000-es számkörben számokat írni, olvasni,  

ismeri és értelmezi a helyi érték, alaki érték, valódi érték fogalmát 

1000-es számkörben,  

tud római számokat írni, olvasni 1000-es számkörben (I, V, X, L, C, 

D, M);  

helyesen értelmezi a negatív számokat a mindennapi életben modell 

(hőmérséklet, adósság) segítségével,  

képes 2, 3, 4, 10, 100 nevezőjű törtek megnevezésére, lejegyzésére 

szöveggel, előállítására hajtogatással, nyírással, rajzzal, színezéssel,  

tud természetes számokat nagyság szerinti összehasonlítani 1000-es 

számkörben,  

képes mennyiségek közötti összefüggések észrevételére 

tevékenységekben,   

alkalmazza a matematika különböző területein az ésszerű becslést 

és a kerekítést,  

képes pontosan számolni fejben százas számkörben,   

biztosan ismeri a szorzótáblát 100-as számkörben,  

ismeri az összeg, különbség, szorzat, hányados fogalmát,  

képes a műveletek tulajdonságainak, tagok, illetve tényezők 

felcserélhetőségének alkalmazására,  

ismeri és helyesen alkalmazza a műveletvégzés sorrendjét,  

tud írásban háromjegyű számokat összeadni, kivonni, szorozni 

egyjegyű számmal   



képes a műveletek ellenőrzésére,  

szöveges feladatokat megold a megoldási algoritmus 

alkalmazásával (a szöveg értelmezése, adatok kigyűjtése, megoldási 

terv, becslés, ellenőrzés, az eredmény realitásának vizsgálata)  

ismeri a többszörös, osztó, maradék fogalmát,  

képes növekvő és csökkenő számsorozatok szabályának 

felismerésére, a szabály követésére,  

képes összefüggések keresésére az egyszerű sorozatok elemei 

között,  

meg tudja határozni a szabályt egyszerű formában, a hiányzó 

elemeket pótolja,  

ismeri és használja a szabvány mértékegységeket: km, cl, hl, g, t, 

másodperc.   – képes átváltások elvégzésére szomszédos 

mértékegységek között,  

egyszerű gyakorlati példák esetén képes a hosszúság, távolság és 

idő mérésére,  

egyszerű módszerekkel felismer és létrehoz háromszöget, négyzetet, 

téglalapot, egyéb sokszöget,    – megérti a test és a síkidom közötti 

különbséget,  

felismeri a kockát, téglatestet,   

képes hajtogatással, nyírással, rajzzal, színezéssel. tükrös alakzatok 

és tengelyes szimmetria előállítására,  – tudja megmérni a négyzet 

és a téglalap kerületét,  

képes a négyzet, téglalap területének mérésére különféle 

egységekkel, területlefedéssel,  

képes tapasztalati adatok lejegyzésére, táblázatba rendezésére, 

helyesen értelmezi a táblázat adatait,  

képes adatgyűjtésre, adatok lejegyzésére, diagramról adatok 

leolvasására,  

valószínűségi játékok, kísérletek során helyesen értelmezi a biztos, 

lehetetlen, lehet, de nem biztos fogalmakat, 

A továbbhaladás 

feltételei 4. 

osztályban 

A tanuló: 

tud adott tulajdonságú elemeket halmazba rendezni,  

felismeri, megnevezi a halmazba tartozó elemek közös 

tulajdonságait,  

képes annak eldöntésére, hogy egy elem beletartozik-e egy adott 

halmazba,  

értelmezése a változást egyszerű matematikai tartalmú szövegben,  

próbálgatással képes az összes eset megtalálására,  

tud számokat írni, olvasni 10 000-es számkörben,  

ismeri és helyesen alkalmazza a helyi érték, alaki érték, valódi érték 

fogalmakat 10 000-es számkörben,  

tud római számokat írni, olvasni 1000-es számkörben (I, V, X, L, C, 

D, M);  

helyesen értelmezi a negatív számokat a mindennapi életben modell 

(hőmérséklet, adósság) segítségével,  

képes 2, 3, 4, 10, 100 nevezőjű törtek megnevezésére, lejegyzésére, 

előállítására, hajtogatással, nyírással, rajzzal, színezéssel,  

tud természetes számokat nagyság szerinti összehasonlítani 10 000-

es számkörben,  



képes mennyiségek közötti összefüggések észrevételére 

tevékenységeken keresztül,  

alkalmazza  az ésszerű becslést és a kerekítést a matematika 

különböző területein,   

tud fejben számolni százas számkörben,  

biztos ismeri a szorzótáblát 100-as számkörben,  

ismeri az összeg, különbség, szorzat, hányados fogalmát,  

alkalmazza a műveletek tulajdonságait, tagok, illetve tényezők 

felcserélhetőségét,  

ismeri és helyesen alkalmazza a műveletvégzés sorrendjét,   

képes négyjegyű számok összeadására, kivonására, szorozni 

kétjegyű, osztani egyjegyű számmal írásban,  

tudja a műveletek helyességének ellenőrzését,  

képes szöveges feladat megoldására a megoldási algoritmus (a 

szöveg értelmezése, adatok kigyűjtése, megoldási terv, becslés, 

ellenőrzés, az eredmény realitásának vizsgálata) alkalmazásával,  

ismeri és helyesen használja a többszörös, osztó, maradék fogalmát,  

felismeri a növekvő és csökkenő számsorozatokat, tudja azokat 

folytatni,  

képes összefüggések keresésére az egyszerű sorozatok elemei 

között,  

tudja megfogalmazni a szabályt egyszerű formában, a hiányzó 

elemeket pótolja,  

képes egyenesek kölcsönös helyzetének felismerésére (metsző és 

párhuzamos egyenesek),   

ismeri a szabvány mértékegységeket: mm, km, ml, cl, hl, g, t, 

másodperc. Tud átváltásokat végezni szomszédos mértékegységek 

között,  

képes egyszerű gyakorlati példákban a hosszúság, távolság és idő 

mérésére,  

létrehoz háromszöget, négyzetet, téglalapot, egyéb sokszöget 

egyszerű módszerekkel, felismerési, megnevezi jellemzőiket,  

ismeri a kör fogalmát,  

megértési a test és a síkidom közötti különbséget,   

felismerés és létrehoz kockát és téglatestet, megnevezi jellemzőiket,  

– felismerési a gömböt,  

hajtogatással, nyírással, rajzzal, színezéssel előállít tükrös 

alakzatokat,  

tudja kiszámítani a négyzet és a téglalap kerületét,  

képes a négyzet, téglalap területének mérésére különféle 

egységekkel, területlefedéssel,  

képes tapasztalati adatok lejegyzésére, táblázatba rendezésére, a 

táblázat adatainak értelmezésére,   

képes adatgyűjtésre, adatok lejegyzésére, diagram leolvasására,  

értelmezése a valószínűségi játékok, kísérletek során a biztos, 

lehetetlen, lehet, de nem biztos fogalmakat,  

tanári segítséggel használja az életkorának megfelelő oktatási célú 

programokat,  – ismer egy rajzoló programot; tud egyszerű ábrákat 

elkészíteni, színezni,  

együttműködik az interaktív tábla használatánál. 



Környezetismeret 

 

A továbbhaladás 
feltételei 1. osztályban 

képes az emberi testen a fő testrészeket megnevezni;  
ismeri és alkalmazza az egészséges életmód alapvető elemeit;  
tiszteli az élővilág sokféleségét, felismeri a természetvédelem 
fontosságát;  
tud tájékozódni az iskolában és környékén;  
felismeri az évszakos és napszakos változásokat és kapcsolja ezeket az 
életmódbeli szokásaihoz;  
ismeri az időjárás elemeit, és az időjáráshoz illő szokásokat;  
képes a használati tárgyak és gyakori, a közvetlen környezetben 
előforduló anyagok csoportosítására tulajdonságaik szerint;  
felismeri a halmazállapotokat;  

egyszerű megfigyeléseket végez a természetben 

A továbbhaladás 
feltételei 2. osztályban 

képes az emberi test nemre és korra jellemző arányait leírni, a fő 
testrészeket megnevezni;  
ismeri és alkalmazza az egészséges életmód alapvető elemeit;  
képes a mesterséges és természetes életközösség összehasonlítására;  
tiszteli az élővilág sokféleségét, felismeri a természetvédelem 
fontosságát;  
tud tájékozódni az iskolában és környékén;  
felismeri az évszakos és napszakos változásokat és kapcsolja ezeket az 
életmódbeli szokásaihoz;  
ismeri az időjárás elemeit, az ezzel kapcsolatos piktogramokat értelmezi; 
ismeri az időjáráshoz illő szokásokat;  
képes a használati tárgyak és gyakori, a közvetlen környezetben 
előforduló anyagok csoportosítására tulajdonságaik szerint;  
felismeri a kapcsolatot az anyagi tulajdonságok és a felhasználás között;  
meg tudja különböztetni a mesterséges és természetes anyagokat;   
felismeri a halmazállapotokat;  
egyszerű megfigyeléseket végez a természetben, képes egyszerű 
vizsgálatok és kísérletek kivitelezésére;  
képes az eredmények megfogalmazására, ábrázolására;  
igényli az ok-okozati összefüggések keresését a tapasztalatok 
magyarázatára 

A továbbhaladás 
feltételei 3. osztályban 

ismeri és alkalmazza az egészséges életmód alapvető elemeit az 
egészségmegőrzés és az egészséges fejlődés érdekében, a betegségek 
elkerülésére;  
az életkorának megfelelően, a helyzethez illően felelősen viselkedik 
segítségnyújtást igénylő helyzetekben;  
képes a hosszúság és az idő mérésére, a mindennapi életben előforduló 
távolságok és időtartamok becslésére;  
képesség adott szempontú megfigyelések végzésére a természetben, 
természeti jelenségek egyszerű kísérleti tanulmányozására;  
ismeri az élőlények szerveződési szintjeit és az életközösségek 
kapcsolatait,   
képes az élőlények csoportosítására tetszőleges és adott szempontsor 
szerint;  
képes egy természetes életközösséget bemutatni; 



A továbbhaladás 
feltételei 4. osztályban 

ismeri és alkalmazza az egészséges életmód alapvető elemeit az 
egészségmegőrzés és az egészséges fejlődés érdekében, a betegségek 
elkerülésére;  
az életkorának megfelelően, a helyzethez illően felelősen viselkedik 
segítségnyújtást igénylő helyzetekben;  
képes a hosszúság és az idő mérésére, a mindennapi életben előforduló 
távolságok és időtartamok becslésére;  
képesség adott szempontú megfigyelések végzésére a természetben, 
természeti jelenségek egyszerű kísérleti tanulmányozására;  
képes a fenntartható életmód jelentőségének magyarázatára konkrét 
példán keresztül;  
fel tudja sorolni a főbb életjelenségeket;  
értelmezi a hagyományok szerepét a természeti környezettel való 
harmonikus kapcsolat kialakításában, illetve felépítésében;  
ismeri és megnevezi a főbb növényi részeket, felismeri a fás- és lágyszárú 
növényeket;  
képes az élőlények szerveződési szintjeinek és az életközösségek 
kapcsolatainak a bemutatására, az élőlények csoportosítására tetszőleges 
és adott szempontsor szerint;  
képes egy természetes életközösséget bemutatni;  
képes egy konkrét gyártási folyamat kapcsán a technológiai folyamat 
értelmezésére, ismeri az ezzel kapcsolatos felelős fogyasztói magatartást;   
ismeri a főbb világtájakat;  
képes Magyarország elhelyezésére a földrajzi térben, ismeri néhány fő 
kulturális és természeti értékét;  
képes az informatikai és kommunikációs eszközök irányított használatára 
az információkeresésben és a problémák megoldásában. 

 

Testnevelés 

 

A 

továbbhaladás 

feltételei 1. 

osztályban 

Előkészítő és preventív mozgásformák A testrészek megnevezése.  

A fizikai terhelés és a fáradás jeleinek felismerése.  

Különbségtétel a jó és a rossz testtartás között álló és ülő helyzetben. Az 

iskolatáska gerinckímélő hordása.  

A testnevelésórák alapvető rendszabályai, a legfontosabb veszélyforrásai, 

balesetvédelmi szempontjai ismerete.   

Fegyelmezett gyakorlás és odafigyelés a társakra, célszerű 

eszközhasználat.  

Az aktív-mozgásos relaxáció gyakorlatainak felismerése.. A mozgás és a 

nyugalom harmóniájának felfedezése  önmagára és másokra 

vonatkoztatva.  

  

Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák  

A játékszabályok és a játékszerepek, illetve a játékfeladat alkalmazása.  

  

Manipulatív természetes mozgásformák  

A sporteszközök szabadidős használata igénnyé és örömforrássá válása.  

  

 



Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű feladatmegoldásokban   

Próbálkozás a zenei ritmus követésére különféle ritmikus mozgásokban 

egyénileg, párban és csoportban.   

A párhoz, társakhoz történő térbeli alkalmazkodásra törekvés tánc 

közben.  

  

Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és taktikai 

feladatmegoldásaiban.  

A játékfeladat megoldásából és a játékfolyamatból adódó öröm, élmény 

és tanulási lehetőség felismerése.  A sportszerű viselkedés néhány 

jellemzőjének ismerete.  

  

Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő jellegű 

feladatmegoldásokban  

Az alapvető eséstechnikák felismerése, balesetmentes végrehajtása. A 

tompítás mozdulatának végrehajtása esés közben. 

A 

továbbhaladás 

feltételei 2. 

osztályban 

Előkészítő és preventív mozgásformák  

Az alapvető tartásos és mozgásos elemek felismerése, pontos 

végrehajtása.  

A szív és az izomzat működésének elemi ismeretei. A medence 

középhelyzete beállítása.  

A gyakorláshoz szükséges térformák ismerete gyors és célszerű 

kialakításuk.   

Az aktív-mozgásos relaxáció gyakorlatainak felismerése.. A mozgás és a 

nyugalom harmóniájának felfedezése  önmagára és másokra 

vonatkoztatva.  

  

Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák  

Az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások folyamatos végrehajtása 

egyszerű kombinációkban a tér- és energiabefektetés, valamint a 

mozgáskapcsolatok sokrétű felhasználásával.   

  

Manipulatív természetes mozgásformák  

A manipulatív természetes mozgásformák mozgásmintáinak végrehajtási 

módjainak, és a vezető műveletek tanulási szempontjainak ismerete.   

Fejlődés az eszközök biztonságos és célszerű használatában.   

A feladat-végrehajtások során pontosságra, célszerűségre, biztonságra 

törekvés.   

  

Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű feladatmegoldásokban   

Feszes tartással, esztétikus végrehajtásra törekedve 2-4 mozgásformából 

álló egyszerű tornagyakorlat bemutatása.  

Stabilitás a dinamikus és statikus egyensúlyi helyzetekben talajon és 

emelt eszközökön.  A tanult tánc(ok) és játékok térformáinak 

megvalósítása.  

  

Természetes mozgásformák az atlétikai jellegű feladatmegoldásokban  

A futó-, ugró- és dobóiskolai alapgyakorlatok végrehajtása, azok vezető 

műveleteinek ismerete.   



Különböző intenzitású és tartamú mozgások fenntartása változó 

körülmények között, illetve játékban.  Széleskörű mozgástapasztalat a 

Kölyökatlétika játékaiban.  

  

Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és taktikai 

feladatmegoldásaiban  

Az alapvető manipulatív mozgáskészségek elnevezéseinek ismerete.  

Tapasztalat azok alkalmazásában gyakorló és feladathelyzetben, 

sportjáték-előkészítő kisjátékokban. A csapatérdek szerepének 

felismerése az egyéni érdekkel szemben, vagyis a közös cél 

fontosságának tudatosulása.   

  

Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő jellegű 

feladatmegoldásokban A mozgásának és akaratának gátlása, késleltetése.   

Törekvés arra, hogy a támadó- és védőmozgások az ellenfél mozgásaihoz 

igazodjanak.  

  

  

Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős 

mozgásrendszerekben Használható tudás természetben végzett 

testmozgások előnyeiről és problémáiról. Az időjárási körülményeknek 

megfelelően öltözködés okainak ismerete. 

A 

továbbhaladás 

feltételei 3. 

osztályban 

Előkészítő és preventív mozgásformák  

Egyszerű, általános bemelegítő gyakorlatok végrehajtása önállóan, zenére 

is.  

A nyújtó, erősítő, ernyesztő és légzőgyakorlatok pozitív hatásainak 

ismerete.   

A gyakorláshoz szükséges egyszerűbb alakzatok, térformák önálló 

kialakítása.   

Az alapvető tartásos és mozgásos elemek önálló bemutatása.  

A testnevelésórán megfelelő cipő és öltözet, tisztálkodás igényének 

megszilárdulása.  

A játékok, versenyek során erősödő személyes felelősség a magatartási 

szabályrendszer betartásában és a  

sportszerűen viselkedés terén.   

Különbségtétel az aktív és passzív ellazulás között. A „tudatos jelenlét” 

ismerete és annak alkalmazása a  

gyakorlatban.  

  

Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák  

Az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások célszerű, folyamatos és 

magabiztos végrehajtása.  

A természetes hely- és helyzetváltoztató mozgások megnevezése.  

Manipulatív természetes mozgásformák A manipulatív természetes 

mozgásformák célszerű, folyamatos és magabiztos végrehajtása.  

A rendszeres gyakorlás és siker mellett az önálló tanulás és fejlődés 

pozitív élményének megerősödése.  

A pontosság, célszerűség és biztonság igénnyé válása.  

A sporteszközök szabadidős használatának állandósulása.  

  



Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű feladatmegoldásokban   

A képességszintnek megfelelő magasságú eszközökre helyes technikával 

történő fel- és leugrás.  

Nyújtott karral történő támasz a támaszugrások során.  

Gurulások, átfordulások, fordulatok, dinamikus kar-, törzs- és 

lábgyakorlatok közben viszonylag stabil egyensúlyi helyzet.  

A tempóváltozások érzékelése és követése.  

A tanult táncok, dalok, játékok eredeti közösségi funkciójának ismerete.  

  

Természetes mozgásformák az atlétikai jellegű feladatmegoldásokban  

A futó-, ugró- és dobóiskolai gyakorlatok vezető műveleteinek ismerete, 

precizitásra törekedve történő végrehajtása, változó körülmények között.  

A különböző intenzitású és tartamú mozgások fenntartása játékos 

körülmények között, illetve játékban. Tartós futás egyéni tempóban, akár 

járások közbeiktatásával is.   

  

Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és taktikai 

feladatmegoldásaiban A tanult sportjátékok alapszabályainak ismerete.   

Az alaptechnikai elemek ismerete és azok alkalmazása az előkészítő 

játékok során.  

Az egyszerű védő és a támadó helyzetek felismerése. Törekvés a 

legcélszerűbb játékhelyzet-megoldásra.  

A csapatérdeknek megfelelő összjátékra törekvés. A sportszerű viselkedés 

értékké válása.  

  

Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő jellegű 

feladatmegoldásokban  

A sportszerű küzdés, az asszertív viselkedés betartására törekvés. Az 

önvédelmi feladatok céljának megértése.  

  

Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős 

mozgásrendszerekben Legalább 4 szabadidős mozgásforma és 

alapszabályainak ismerete.  

A tanult szabadidős mozgásformák sporteszközei biztonságos 

használatának, alaptechnikai és taktikai elemeinek ismerete, alkalmazása.   

A szabadtéren, illetve speciális környezetben történő sportolással együtt 

járó veszélyforrások ismerete. 

A 

továbbhaladás 

feltételei 4. 

osztályban 

Előkészítő és preventív mozgásformák  

Egyszerű, általános bemelegítő gyakorlatok végrehajtása önállóan, zenére 

is. Önálló pulzusmérés.  

 A levezetés helyének és preventív szerepének megértése.  

A nyújtó, erősítő, ernyesztő és légzőgyakorlatok pozitív hatásainak 

ismerete.   

A gyakorláshoz szükséges egyszerűbb alakzatok, térformák önálló 

kialakítása.   

Az alapvető tartásos és mozgásos elemek önálló bemutatása.  

A játékok, versenyek során erősödő személyes felelősség a magatartási 

szabályrendszer betartásában és a sportszerűen viselkedés terén.   

Különbségtétel az aktív és passzív ellazulás között. A „tudatos jelenlét” 

ismerete és annak alkalmazása a gyakorlatban.  



Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák  

Az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások kombinálása térben, 

szabályozott energiabefektetéssel, eszközzel, társakkal.  

A bonyolultabb játékfeladatok, a játékszerepek és játékszabályok 

alkalmazása.   

A természetes hely- és helyzetváltoztató mozgások, azok mozgástanulási 

szempontjainak (vezető műveletek) ismerete.  

  

Manipulatív természetes mozgásformák  

A manipulatív természetes mozgásformák kombinálása térben és 

szabályozott energiabefektetéssel.   

A rendszeres gyakorlás és siker mellett az önálló tanulás és fejlődés 

pozitív élményének megerősödése.  

A pontosság, célszerűség és biztonság igénnyé válása.  

A sporteszközök szabadidős használatának állandósulása.  

  

Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű feladatmegoldásokban   

Részben önállóan tervezett 3-6 torna- és/vagy táncelem összekötése 

zenére is.  

A képességszintnek megfelelő magasságú eszközökre helyes technikával 

történő fel- és leugrás.  

Nyújtott karral történő támasz a támaszugrások során.  

Gurulások, átfordulások, fordulatok, dinamikus kar-, törzs- és 

lábgyakorlatok közben viszonylag stabil egyensúlyi helyzet.  

A tempóváltozások érzékelése és követése.  

A tanult táncok, dalok, játékok eredeti közösségi funkciójának ismerete.  

  

Természetes mozgásformák az atlétikai jellegű feladatmegoldásokban  

A futó-, ugró- és dobóiskolai gyakorlatok vezető műveleteinek ismerete, 

precizitásra törekedve történő végrehajtása, változó körülmények között. 

A 3 lépéses dobóritmus ismerete.  

A különböző intenzitású és tartamú mozgások fenntartása játékos 

körülmények között, illetve játékban. Tartós futás egyéni tempóban, akár 

járások közbeiktatásával is.   

A Kölyökatlétika eszköz- és versenyrendszerének ismerete. A 

Kölyökatlétikával kapcsolatos élmények kifejezése.  

  

Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és taktikai 

feladatmegoldásaiban A tanult sportjátékok alapszabályainak ismerete.   

Az alaptechnikai elemek ismerete és azok alkalmazása az előkészítő 

játékok során. Az emberfogásos és a területvédekezés 

megkülönböztetése.  

Törekvés a legcélszerűbb játékhelyzet-megoldásra.  

A csapatérdeknek megfelelő összjátékra törekvés. A sportszerű viselkedés 

értékké válása.  

  

Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő jellegű 

feladatmegoldásokban Néhány önvédelmi fogás bemutatása párban.  

Előre, oldalra és hátra esés, tompítással.  



A tolások, húzások, emelések és hordások erőkifejtésének 

optimalizálódása.   

A grundbirkózás alapszabályának ismerete és alkalmazása.  

A sportszerű küzdés, az asszertív viselkedés betartására törekvés. Az saját 

agresszió kezelése.  

Az önvédelmi feladatok céljának megértése.  

  

Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős 

mozgásrendszerekben Legalább 4 szabadidős mozgásforma és 

alapszabályainak ismerete.  

A tanult szabadidős mozgásformák sporteszközei biztonságos 

használatának, alaptechnikai és taktikai elemeinek ismerete, alkalmazása.   

A szabadidős mozgásformák önszervező módon történő felhasználása 

szabad játéktevékenység során. A szabadtéren, illetve speciális 

környezetben történő sportolással együtt járó veszélyforrások ismerete. 

 

Életvitel és technika 

A 
továbbhaladás 
feltételei 1. 
osztályban 

A tanuló különböztesse meg a természetes és emberi alkotással létrehozott  
tereket ,formákat Az ember természetátalakító munkájával kapcsolatos 
tapasztalatokból  tudjon példákat felsorolni. (lakóhely és lakótér).  A 
hétköznapjainkban használatos anyagok felismerése, tulajdonságaik 
megállapítása érzékszervi megfigyelése és megfigyelések alapján.  Tapasztalatai 
alapján válogassa szét milyen célra, miért, milyen feltételek mellett, milyen 
műveletek során, milyen eszközökkel lehet  a megismert anyagot felhasználni / 
lágy papírok, hurkapálca, zsineg, fonal, gyurma vagy agyag/. Személyes igényeit, 
szükségleteit tudja megnevezni, a megvalósításában legyenek ötletei.  
Fokozott önállósággal készítsen egyszerű játékokat, hasznos tárgyakat, ajándékot. 
Tudjon mintakövetéssel és önállóan építeni./ Építőkészlet/.  
Vigyázzon munkahelyének rendjére, öltözete tisztaságára. Ismerje a családtagok 
egymás közötti viszonylatait.  
Biztonsággal közlekedjen járdán és úttesten, ismerje a forgalomirányítás alapvető 
jelzéseit. Ismerje a  gyalogos és járművön való közlekedés veszélyforrásait. 
Alkalmazza a kulturált és balesetmentes közlekedés szabályait./ 

A 
továbbhaladás 
feltételei 2. 
osztályban 

Ismerje az anyagok tulajdonsága, alakíthatósága és felhasználása közötti 
kapcsolatokat.  /Papír, faanyagok, fémhuzal, szálas anyagok, textilek/.  Képes 
legyen megnevezni a megmunkálás során végzett műveleteket és azok 
sorrendjét, a használt anyagokat és eszközöket. Tudjon felsorolni az anyagok 
megmunkálásához köthető mesterséget. Törekedjen a munka közbeni célszerű 
rend, tisztaság fenntartására. Ismerje fel a takarékosság lehetőségeit és a 
szelektív hulladékgyűjtés lehetőségeit. Ismerje a tantárggyal kapcsolatos 
szakkifejezéseket és a technikai összefüggéseket./ illeszkedés, támasz, összeköt , 
áthidal, határol, tart stb. Ismerje a kicsinyítés, nagyítás fogalmát. Legyen jártas 
egyszerű modell utánzással és önállóan történő összeállításában.   
Ismerje a jeles napokhoz fűződő  emberi tevékenységeket, a családban 
kialakítható egészséges idő- és munkamegosztást. Megfelelően alkalmazza az 
egészséges és korszerű táplálkozás valamint a célszerű öltözködés szabályait. 
Gyakorlatban is alkalmazza az elemi  higiéniai és munkaszokások szabályait.  
Teljes biztonsággal közlekedjen gyalogosként és kerékpárral. Legyen képes 
megfogalmazni a tömegközlekedési eszközök használatához szükséges 



tennivalóit/ jegy, bérlet, megálló stb/.  A tömegközlekedési eszközökön  
alkalmazott illemszabályokat a gyakorlatban is alkalmazza. 

A 
továbbhaladás 
feltételei 3. 
osztályban 

Az élő és a tárgyi környezet kapcsolatának megfigyeléséből származó 
tapasztalatokat biztonságosan használja  feladathelyzetben. Az anyag, a 
szerkezet, a forma, a funkció és az esztétikum összefüggéseit érvényesítse a 
tárgykészítés folyamán. Szakszerűen és biztonságosan használja a szerszámokat. 
Készítsen egyszerű és jól használható terveket a gyakorlati tevékenységekhez. A 
tervező munkában mérlegelje a feltételrendszert és annak megfelelően válassza a 
legjobb megoldást. Tudjon felsorolni néhány természetes anyagot, ismerje 
tulajdonságaikat és megmunkálásuk, felhasználásuk lehetőségeit/ fapálcák, lécek, 
csuhé, gyapjúfonal stb./. Ismerje a kézi varrás alapöltéseit, az alumínium huzal és 
– szalag jellegzetes tulajdonságait, felhasználhatóságát, a legalapvetőbb 
megmunkálási módokat, szerszámokat.   
 Ismerje a műszaki rajz alapfogalmait. Legyen képes a rajeszközöket használni, 
egyszerű rajzokat olvasni , kartont, lemezt karcolni, hajlítani,  szerelni, textíliát 
darabolni, díszíteni.  
Törekedjen a balesetmentes és anyagtakarékos munkavégzésre.  
 Készség szinten alkalmazza a gyalogos és kerékpáros közlekedés szabályait és a  
tömegközlekedésre vonatkozó szabályokat. Ismerje a közlekedés színtereit, tudja 
csoportosítani a közlekedési eszközöket. Ismerje a kerékpár felépítését, működési 
elvét. Ismerje a szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségeit, törekedjen a népi 
hagyományok megismerésér és a  közös értékek megőrzésének módjaira.  Tudjon 
csapatban is dolgozni /tervezés, szervezés, irányítás, folyamatos kommunikáció, 
egyeztetés stb./. Ez irányú tapasztalatait tudja alkalmazni a családi 
munkamegosztásban. Ismerje a háztartásban leggyakrabban használt háztartási 
eszközöket és gépeket. Készségszinten alkalmazza az elemi higiéniai és 
munkaszokásokat. 

A 
továbbhaladás 
feltételei 4. 
osztályban 

Ismerje fel a tanuló a technika szükségességét az emberiség életében. Alakuljanak 
ki a technika tanulásához, a munkavégzéshez megfelelő szokásai. Legyen képes 
technikai megoldások tervezésére, kivitelezésére, értékelésére, háztartási 
feladatok gyakorlására. Az eddig tanult ismereteket készség szinten tudja 
alkalmazni. Önállóan tudjon a megismert anyagokkal és eszközökkel  
balesetmentesen és takarékosan dolgozni.  Alkalmazza a munkavégzés során a 
tisztasági és együttműködési szabályokat. Gyakorlatban is tudja használni a 
műszaki rajz alapjait. /vonalvastagságokat, vonalfajtákat, méretezést és vetületi 
ábrázolásokat/. Tudja a körvonalrajz, alaprajz és vázlatrajz közötti különbségeket.  
Ismerje fel a tanuló a technika fejlődésének főbb állomásait, s az új 
energiaforrások jelentőségét. Tudatosan alkalmazza a szelektív hulladékgyűjtés 
szabályait. Önállóan tudjon egyszerű modelleket elkészíteni.  
Készség szinten használja a gyalogos-, kerékpáros-, és tömegközlekedéssel 
kapcsolatos eddig tanult ismereteit. Tudjon egyszerű  útvonal terveket készíteni.  
Ismerje az alapvető háztartási munkaformákat, munkaszervezési módokat és a 
családi szerepeket. Ismerje a családi együttélés, munkamegosztás, önellátás , 
lakás- és növénygondozás  alapvető módjait.  Tudjon takarékosan és 
gazdaságosan tevékenykedni. Törekedjen az esztétikus környezet kialakítására 
életének minden területén. Alkalmazza a környezet-, és természetvédelem tanult 
szabályait. Legyen kialakult véleménye a családi és közösségi együttélés 
szokásairól. Tudja szabadidejét jó időbeosztással és hasznosan eltölteni.  
Alkalmazza az egészséges életmódról tanultakat. 

 

 



Vizuális kultúra 

 

A 

továbbhaladás 

feltételei 1. 

osztályban 

Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése.  

A felszerelés önálló rendben tartása.  

A közvetlen környezet megfigyelése és értelmezése.  

A képalkotó tevékenységek közül személyes kifejező alkotások 

létrehozása.  

Téralkotó feladatok során a személyes térbeli szükségletek felismerése.  

A szobor, festmény, tárgy, épület közötti különbségek felismerése.   

Látványok, műalkotások néhány perces szemlélése.  

Az alkotó és befogadó tevékenység során a saját érzések felismerése, és 

azok kifejezése. 

A 

továbbhaladás 

feltételei 2. 

osztályban 

Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése.  

Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás készítése.  

Az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos 

anyag- és eszközhasználat, a környezettudatosság szempontjainak egyre 

szélesebb körű figyelembevételével.  

A közvetlen környezet megfigyelése és értelmezése.  

A képalkotó tevékenységek közül személyes kifejező alkotások 

létrehozása.  

Téralkotó feladatok során a személyes térbeli szükségletek felismerése  

Alkotótevékenység és látványok, műalkotások szemlélése során néhány 

forma, szín, vonal, térbeli hely és irány felismerése, használata.  

Hagyományos kézműves technikával készült tárgyak megkülönböztetése.  

Médiumok azonosítása, igény kialakítása a médiahasználat során a 

tudatosabb választásra, illetve  reflektív médiahasználat.  

Médiaélmények változásának és médiatapasztalattá alakíthatóságának 

felismerése.  

A médiaszövegek néhány elemi kódjának (kép, hang, cselekmény) 

azonosítása, illetve ezzel kapcsolatos egyszerű összefüggések felismerése 

(pl. médiaszövegek emberek által mesterségesen előállított tartalmak, 

kreatív kifejező eszközöket használnak, amelyek befolyásolják azok 

hatását).  

A személyes kommunikáció és a közvetett kommunikáció közötti 

alapvető különbségek felismerése  

Az életkorhoz igazodó internetes tevékenységek gyakorlása és az abban 

rejlő veszélyek felismerése.  

Az alkotó és befogadó tevékenység során a saját érzések felismerése és 

azok kifejezése. 

A 

továbbhaladás 

feltételei 3. 

osztályban 

Az alkotásra, megfigyelésre, elemzésre vonatkozó feladatok életkornak 

megfelelő értelmezése.   

Élmény- és emlékkifejezés, illusztráció készítése; síkbáb és egyszerű 

jelmez készítése; jelek, ábrák készítése; egyszerű tárgyak alkotása.  

Az újként megismert anyagok és eszközök, technikák az 

alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- 

és eszközhasználata.  



A legismertebb formák, színek, vonalak, térbeli helyek és irányok, illetve 

komponálási módok használata, látványok, műalkotások olvasásába is 

beépítve.  

Téralkotó feladatok során a személyes preferenciáknak és a funkciónak 

megfelelő térbeli szükségletek felismerése.  

Különböző típusú médiaszövegek felismerése, a médiatartalmak közötti 

tudatos választás  

A médiaszövegek előállításával, nyelvi jellemzőivel, használatával 

kapcsolatos alapfogalmak elsajátítása, helyes alkalmazása élőszóban.  

A média alapvető funkcióinak (tájékoztatás, szórakoztatás, 

ismeretszerzés) megismerése.  

A médiaszövegekben megjelenő információk valóságtartalmának 

felismerése.  

 

A 

továbbhaladás 

feltételei 4. 

osztályban 

Az újként megismert anyagok és eszközök, technikák az 

alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- 

és eszközhasználata.  

A legismertebb formák, színek, vonalak, térbeli helyek és irányok, illetve 

komponálási módok használata, látványok, műalkotások olvasásába is 

beépítve.  

Téralkotó feladatok során a személyes preferenciáknak és a funkciónak 

megfelelő térbeli szükségletek felismerése.  

A szobrászati, festészeti, tárgyművészeti, építészeti területek közötti 

különbségek további differenciálása (pl. festészeten belül: arckép, 

csendélet, tájkép).  

Látványok, műalkotások megfigyeléseinek  során kialakult gondolatok, 

érzések elmondására a tantervben meghatározott legfontosabb fogalmak 

használatával, az életkornak megfelelően.  

A médiaszövegekben megjelenő információk valóságtartalmának 

felismerése.  

A médiaszövegekhez használt egyszerű kódok, kreatív kifejezőeszközök 

és azok értelmi hatásának felismerése.  

Kép- és hangrögzítő eszközök használata elemi technikáinak ismerete. Az 

elsajátított kIfejezőeszközök segítségével saját gondolatok, érzések 

megfogalmazása, rövid, egyszerű történet megformálása.  

Az életkorhoz igazodó biztonságos internet- és mobilhasználat 

szabályainak ismerete, alkalmazása. A hálózati kommunikációban való 

részvétel során fontos és szükséges viselkedési  szabályok elsajátítása, 

alkalmazása. Életkorhoz igazodó fejlesztő, kreatív internetes 

tevékenységek megismerése. 

 

 

 

 

 

 

 



Etika 

 

A fejlesztés 

várt 

eredménye 

1. évfolyam 

végére 

A tanuló életkorának megfelelő reális képpel rendelkezik saját külső 

tulajdonságairól, tisztában van legfontosabb személyi adataival.   

Átlátja társas viszonyainak alapvető szerkezetét.   

Képes érzelmileg kötődni környezetéhez és a körülötte élő emberekhez.  

Képes kapcsolatba lépni és a partner személyét figyelembe véve 

kommunikálni környezete tagjaival, különféle beszédmódokat tud 

alkalmazni.   

A beszélgetés során betartja az udvarias társalgás elemi szabályait. Érzi a 

szeretetkapcsolatok fontosságát.   

Érzi, hogy a hagyományok fontos szerepet játszanak a közösségek 

életében.  Törekszik rá, hogy érzelmeit a közösség számára elfogadható 

formában nyilvánítsa ki.   

Képes átélni a természet szépségét, és érti, hogy felelősek vagyunk a  

körülöttünk lévő élővilágért.   

Képes rá, hogy érzéseit, gondolatait és fantáziaképeit vizuális, mozgásos 

vagy szóbeli eszközökkel kifejezze.   

Tisztában van vele és érzelmileg is képes felfogni azt a tényt, hogy más 

gyerekek sokszor egészen más körülmények között élnek, mint ő.  Meg 

tudja különböztetni egymástól a valóságos és a virtuális világot. 

A fejlesztés 

várt 

eredménye a 

2. évfolyam 

végére 

A tanuló életkorának megfelelő reális képpel rendelkezik saját külső 

tulajdonságairól, tisztában van legfontosabb személyi adataival.   

 Átlátja társas viszonyainak alapvető szerkezetét.   

 Képes érzelmileg kötődni környezetéhez és a körülötte élő emberekhez.  

Képes kapcsolatba lépni és a partner személyét figyelembe véve 

kommunikálni környezete tagjaival, különféle beszédmódokat tud 

alkalmazni.   

A beszélgetés során betartja az udvarias társalgás elemi szabályait.   

Érzi a szeretetkapcsolatok fontosságát.   

Érzi, hogy a hagyományok fontos szerepet játszanak a közösségek 

életében.  Törekszik rá, hogy érzelmeit a közösség számára elfogadható 

formában nyilvánítsa ki.   

Képes átélni a természet szépségét, és érti, hogy felelősek vagyunk a 

körülöttünk lévő élővilágért. 

A fejlesztés 

várt 

eredménye a 

3. évfolyam 

végére 

A tanulónak életkorának megfelelő szinten reális képe van saját külső és 

belső tulajdonságairól, és késztetést érez arra, hogy fejlessze önmagát.   

Oda tud figyelni másokra, szavakkal is ki tudja fejezni érzéseit és 

gondolatait, be tud kapcsolódni csoportos beszélgetésbe.   

Képes másokkal tartós kapcsolatot kialakítani, törekszik e kapcsolatok 

ápolására, és ismer olyan eljárásokat, amelyek segítségével a kapcsolati 

konfliktusok konstruktív módon feloldhatók.   

 Érzelmileg kötődik a magyar kultúrához.   

Érti és elfogadja, hogy az emberek sokfélék és sokfélék a szokásaik, a  

hagyományaik is; kész arra, hogy ezt a tényt tiszteletben tartsa, és kíváncsi 

a  

sajátjától eltérő kulturális jelenségekre.   

Érti, hogy mi a jelentősége a szabályoknak a közösségek életében, kész a  



megértett szabályok betartására, részt tud venni szabályok kialakításában.  

Érti, hogy a Föld mindannyiunk közös otthona, és közös kincsünk számos 

olyan érték, amit elődeink hoztak létre.   

Képes a körülötte zajló eseményekre és a különféle helyzetekre a sajátjától 

eltérő nézőpontból is rátekinteni.   

Képes jelenségeket, eseményeket és helyzeteket erkölcsi nézőpontból 

értékelni. 

A fejlesztés 

várt 

eredménye a 

4. évfolyam 

végére 

A tanulónak életkorának megfelelő szinten reális képe van saját külső és 

belső tulajdonságairól, és késztetést érez arra, hogy fejlessze önmagát.   

Oda tud figyelni másokra, szavakkal is ki tudja fejezni érzéseit és 

gondolatait, be tud kapcsolódni csoportos beszélgetésbe.   

Képes másokkal tartós kapcsolatot kialakítani, törekszik e kapcsolatok 

ápolására, és ismer olyan eljárásokat, amelyek segítségével a kapcsolati 

konfliktusok konstruktív módon feloldhatók.   

Érzelmileg kötődik a magyar kultúrához.   

Érti és elfogadja, hogy az emberek sokfélék és sokfélék a szokásaik, a  

hagyományaik is; kész arra, hogy ezt a tényt tiszteletben tartsa, és kíváncsi 

a  

sajátjától eltérő kulturális jelenségekre.   

Érti, hogy mi a jelentősége a szabályoknak a közösségek életében, kész a  

megértett szabályok betartására, részt tud venni szabályok kialakításában.  

Érti, hogy a Föld mindannyiunk közös otthona, és közös kincsünk számos 

olyan érték, amit elődeink hoztak létre.   

Képes a körülötte zajló eseményekre és a különféle helyzetekre a sajátjától 

eltérő nézőpontból is rátekinteni.   

Képes jelenségeket, eseményeket és helyzeteket erkölcsi nézőpontból 

értékelni. 

 

 

Ének-zene 

 

A 

továbbhaladás 

feltétele 1. 

osztályban 

Megfelelő számú dal önálló és csoportos éneklése.   

A tanulók 30 gyermekdalt és mondókát elő tudnak adni a kapcsolódó 

játékokkal emlékezetből c'- c'''''' hangterjedelemben. Csoportosan bátran, 

zengő hangon jó hangmagasságban énekelnek, képesek az új dalokat 

rövid előkészítést követően hallás után könnyedén megtanulni.  

Énekelt dalok ritmuskísérete mozgással.   

Dalok, mondókák ritmusának felismerése, és megfelelő ritmushasználat 

improvizációval, ritmusírás, -olvasás. - Kreatívan részt vesznek a 

generatív játékokban és feladatokban. Érzik az egyenletes lüktetést, 

tartják a tempót, érzékelik a tempóváltozást. A 2/4 metrumot helyesen 

hangsúlyozzák. (Képesek ezt egyszerű tánclépésekkel érzékeltetni.)  

Különböző hangkészletű dalok éneklése, lá, szó, mi hangkészletűek 

szolmizálása.- A tanult zenei elemeket (ritmus-a tá és a ti-ti, dallam-szó, 

mi, lá, valamint a szünet, a záróvonal és az ismétlőjel) felismerik 

kottaképről (kézjel, betűkotta, ötvonalas kotta). A megismert ritmikai 

elemeket tartalmazó ritmusgyakorlatot pontosan, folyamatosan 



szólaltatják meg csoportosan és egyénileg is. A tanult dalok stílusában 

megszerkesztett rövid dallamfordulatokat kézjelről, betűkottáról és 

hangjegyről szolmizálva éneklik. Megfelelő előkészítés után ilyeneket 

kiegészítenek, rögtönöznek.  

Zenei hangulatok jellemzése.Vokális és hangszeres hangszínek 

felismerése.- Emberi hangfajták megkülönböztetése, megismerése 

hangzás alapján.  

Képesek csendben, társaikkal együtt a zenét hallgatni, megfigyelésekkel 

tapasztalatokat szereznek, melyek esztétikai és egyszerű zenei elemzés 

alapjául szolgálnak. Fejlődik hangszínhallásuk és formaérzékük. 

Ismereteket szereznek a hangszerekről. Szívesen és örömmel hallgatják 

újra a meghallgatott zeneműveket.Ismerik az ünnepeket, jeles napokat:  

- Mikulás - Szent Miklós  

- Luca napja  

- Karácsony -  Március 15.  

- Anyák napja 

A 

továbbhaladás 

feltétele 2. 

osztályban 

Megfelelő számú dal önálló és csoportos éneklése.  

A tanulók 30 népdalt és gyermekdalt elő tudnak adni a kapcsolódó 

játékokkal emlékezetből c'-d'' hangterjedelemben. Csoportosan bátran, 

zengő hangon jó hangmagasságban énekelnek, képesek az új dalokat 

rövid előkészítést követően hallás után könnyedén megtanulni.  

Énekelt dalok ritmuskísérete mozgással.   

Dalok mondókák ritmusának felismerése, és megfelelő ritmushasználat 

improvizációval, ritmusírás, olvasás.   

Kreatívan részt vesznek a generatív játékokban és feladatokban. Érzik az 

egyenletes lüktetést, tartják a tempót, érzékelik a tempóváltozást. A 2/4 és 

4/4es metrumot helyesen hangsúlyozzák. (Képesek ezeket egyszerű 

tánclépésekkel érzékeltetni.)  

Különböző hangkészletű dalok éneklése és szolmizálása.   

A tanult zenei elemeket (ritmus-a fél ritmusérték, dallam-dó, ré, alsó lá 

hang, valamint a pótvonal) felismerik kottaképről (kézjel, betűkotta, 

ötvonalas kotta/hangjegyírás). A megismert ritmikai elemeket tartalmazó 

ritmusgyakorlatot pontosan, folyamatosan szólaltatják meg csoportosan 

és egyénileg is. A tanult dalok stílusában megszerkesztett rövid 

dallamfordulatokat kézjelről, betűkottáról és hangjegyről szolmizálva 

éneklik. Megfelelő előkészítés után ilyeneket kiegészítenek és 

rögtönöznek.  

Zenei hangulatok jellemzése.  

Emberi hangfajták megkülönböztetése, megismerése hangzás alapján.  

Képesek csendben, társaikkal együtt a zenét hallgatni, megfigyelésekkel 

tapasztalatokat szereznek, melyek esztétikai és egyszerű zenei elemzés 

alapjául szolgálnak. Fejlődik hangszínhallásuk és formaérzékük.  

Ismereteket szereznek a hangszerekről. Szívesen és örömmel hallgatják 

újra a meghallgatott zeneműveket.  

Ismerjék az ünnepeket, jeles napokat:  

- Újesztendő  

- Farsang  

- Húsvét  

- Karácsonyi dalkör bővítése  

- Március 15-i dalkör bővítése  



- Anyák napi ünnepkör dalainak bővítése  

- Más népek dalai 

A 

továbbhaladás 

feltétele 3. 

osztályban 

Könnyű többszólamú dalok éneklése.  

20 magyar dal (pl. 15 népdal, 5 műdal) és 5 más nyelvű éneklése 

emlékezetből.  

A tanulók 30 dalt (20 népzenei és 10 műzenei szemelvény) el tudnak 

énekelni emlékezetből ae"hangterjedelemben több versszakkal, 

csoportosan. A népdalokat csokorba szedve is éneklik. Csoportosan 

bátran és zengő hangon, jó hangmagasságban énekelnek változatos 

dinamikával.   

  

Tanári irányítással ritmus-és dallammotívumok visszaidézése 

(utóritmizálás és szolmizálás, felismerés, lejegyzés, reprodukálás).  

Kreatívan részt vesznek a generatív játékokban és feladatokban. Képesek 

ritmusvariációt, ritmussort és több szólamban ritmus kompozíciót alkotni. 

A 2/4-es és 4/4-es metrumot helyesen hangsúlyozzák. A tanult 

szolmizációs hangokból (alsó szó, felső dó) dallamfordulatokat 

improvizálnak, kérdés-felelet jellegű formaegységeket alkotnak a tanult 

dalok hangkészlete alapján lalázva vagy szolmizálva is.  

Képesek az új dalokat rövid előkészítést követően tanári segítséggel 

kézjelről vagy betűkottáról előbb szolmizálva, majd szöveggel 

megtanulni. Többszólamú éneklési készségük fejlődik (ritmusosztinátó, 

egyszerű kétszólamú zenei anyag, kánon).  

A tanult zenei elemeket (pl.metrum, ritmus, dallam, dinamikai jelzések) 

felismerik kottaképről (kézjel, betűkotta, vonalrendszer). Az ismert 

dalokat olvassák kézjelről, betűkottáról és hangjegyről csoportosan. A 

megismert ritmikai elemeket (egész értékű hangjegy, egyedül álló 

nyolcad, szinkópa) tartalmazó ritmus gyakorlatot pontosan, folyamatosan 

szólaltatják meg csoportosan és egyénileg is. A tanult dalok stílusában 

megszerkesztett rövid dallamfordulatokat kézjelről, betűkottáról és 

hangjegyről szolmizálva éneklik.  

Ismerik a prím hangköz és az oktáv hangköz fogalmát.  

Rövid zenei részlet figyelemmel követése, megadott szempontok alapján.  

Karakteres zenei szemelvények felismerése.  

Megkülönböztetik a tudatos zenehallgatást a háttérzenétől. Meg tudják 

nevezni a zeneművekben megszólaló ismert hangszereket. Fejlődik 

formaérzékük, a formai építkezés jelenségeit (azonosság, hasonlóság, 

különbözőség, variáció) meg tudják fogalmazni. Fejlődik zenei 

memóriájuk és belső hallásuk.  

Figyelmesen hallgatják az életkori sajátosságaiknak megfelelő zenei 

részleteket. A harmadik évfolyam végére olyan gyakorlati tapasztalatokat 

szereznek a zenehallgatásról, amelyre építve a zenei stílusérzék és 

zeneértés egyre árnyaltabbá válik.  

Ismerjék:  

- Évszakok dalai  

- Táncdallamok  

- Népek gyermekdalai  

Ismerjék az ünnepeket és népszokásokat:  

- újabb dalok Karácsonyra 

- újabb dalok március 15-re  



- Ünnepek, jeles napok:  

- Regölés  

- Gergely-járás  

- Kiszehajtás, villőzés  

- Pünkösd 

A 

továbbhaladás 

feltétele 4. 

osztályban 

Könnyű többszólamú dalok éneklése.  

20 magyar dal (pl. 15 népdal, 5 műdal) és 10 más nyelvű éneklése 

emlékezetből.  

A tanulók 60 dalt (40 népzenei és 20 műzenei szemelvény) el tudnak 

énekelni emlékezetből ae"hangterjedelemben több versszakkal, 

csoportosan. A népdalokat csokorba szedve is éneklik. Csoportosan 

bátran és zengő hangon, jó hangmagasságban énekelnek változatos 

dinamikával.   

Tanári irányítással ritmus-és dallammotívumok visszaidézése 

(utóritmizálás és szolmizálás, felismerés, lejegyzés, reprodukálás).  

Kreatívan részt vesznek a generatív játékokban és feladatokban. Képesek 

ritmusvariációt, ritmussort és több szólamban ritmus kompozíciót alkotni. 

A 3/4-es és 4/4-es metrumot helyesen hangsúlyozzák, ismerik a váltakozó 

ütem fogalmát. A tanult szolmizációs hangokból (alsó lá- felső lá) 

dallamfordulatokat improvizálnak, kérdés-felelet jellegű formaegységeket 

alkotnak a tanult dalok hangkészlete alapján lalázva vagy szolmizálva is.  

Képesek az új dalokat rövid előkészítést követően tanári segítséggel 

kézjelről vagy betűkottáról, előbb szolmizálva (felső dó, alsó szó, alsó ti), 

majd szöveggel megtanulni. Többszólamú éneklési készségük fejlődik 

(ritmusosztinátó, egyszerű kétszólamú zenei anyag, kánon).  

A tanult zenei elemeket (pl. metrum, ritmus, dallam, dinamikai jelzések) 

felismeréseik kottaképről (kézjel, betűkotta, vonalrendszer). Az ismert 

dalokat olvassák kézjelről, betűkottáról és hangjegyről csoportosan. A 

megismert ritmikai elemeket (egyenletes lüktetés, negyed és nyolcad, 

szünetek, ütem, fél és egész érték+szünete, szinkópa, nyújtott ritmus) 

tartalmazó ritmus gyakorlatot pontosan, folyamatosan szólaltatják meg 

csoportosan és egyénileg is. A tanult dalok stílusában megszerkesztett 

rövid dallamfordulatokat kézjelről, betűkottáról és hangjegyről 

szolmizálva éneklik.  

Rövid zenei részlet figyelemmel követése, megadott szempontok alapján.  

Karakteres zenei szemelvények felismerése.  

Megkülönböztetik a tudatos zenehallgatást a háttérzenétől. Tudják mi a 

vegyes kar. Meg tudják nevezni a zeneművekben megszólaló ismert 

hangszereket (oboa, cselló, klarinét). Fejlődik formaérzékük, a formai 

építkezés jelenségeit (azonosság, hasonlóság, különbözőség, variáció) 

meg tudják fogalmazni. Fejlődik zenei memóriájuk és belső hallásuk.  

Figyelmesen hallgatják az életkori sajátosságaiknak megfelelő zenei 

részlet. (pl.Bartók Béla). A negyedik évfolyam végére olyan gyakorlati 

tapasztalatokat szereznek a zenehallgatásról, amelyre építve a zenei 

stílusérzék és zeneértés egyre árnyaltabbá válik. 

 

 

 

 



Idegen nyelv 

4. évfolyam  

A továbbhaladás feltételei:  

  Hallott szöveg értése  

A tanuló  

 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, legfeljebb kétmondatos kérést, utasítást 

megért, arra cselekvéssel válaszol;   

 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott egymondatos kérdést vagy állítást 

pontosan megért.   

 rövid, egyszerű szövegekben felismeri az ismerős szavakat, fordulatokat, és képes 

ezekből a lehetséges tartalomra következtetni.  

  

  Beszédkészség  

A tanuló  

 hiányos vagy egyszerű mondatban válaszol az ismert nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdésre, szavakat és egyszerűbb szerkezetű szövegeket (legalább néhány 

mondókát, verset, dalt) tanult minta alapján reprodukál.   

 ismert témákról, a környezetében előforduló tárgyakról, élőlényekről, eseményekről 

képes röviden, nonverbális elemekkel támogatva beszélni.  

 törekszik az angol nyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó 

elsajátítására.  

  

  Olvasott szöveg értése  

A tanuló  

 észreveszi a magyarul illetve angolul történő olvasás közötti különbségeket.  

 felismeri ismert szavak írott alakját, ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, 

néhány szóból álló mondatot elolvas;   

 ismert nyelvi elemekből álló egymondatos szövegben fontos információt megtalál.   

követi az ismert témákról elhangzó szöveg írott változatát.  

 bekapcsolódik olvasást igénylő játékos nyelvi tevékenységekbe.  

  

  Íráskészség  

A tanuló  

 észreveszi a magyarul illetve angolul történő írás közötti különbségeket.  

 felismeri ismert szavak írott alakját, leír ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, 

néhány szóból álló mondatokat.   

 bekapcsolódik írást igénylő játékos nyelvi tevékenységekbe.  

 

 

 

 



Informatika/Digitális kultúra 

 

A továbbhaladás 

feltételei a 4. 

évfolyam végén 

Ismerje fel és nevezze meg a számítógép fő részeit. Legyen képes 

kezelni a billentyűzetet és az egeret, használatukkal a számítógéppel 

kommunikálni, és életkorának megfelelő oktatási célú 

programokkal tevékenykedni. Elakadás, hibaüzenet esetén tudjon 

segítséget kérni. Ismerje a mindennapi életben leginkább elterjedt 

digitális eszközöket/adathordozókat, ezek funkcióit, alkalmazási 

területeit.  

Ismerje meg egy szövegszerkesztő és rajzoló szoftver alapvető 

szolgáltatásait, alkalmazásukkal tudjon egyszerű szöveges 

dokumentumot létrehozni, illetve ábrát, rajzot, illusztrációt 

készíteni.  

Legyen képes egyszerű, hétköznapi, illetve térbeli tájékozódási 

képességet fejlesztő algoritmusokat értelmezni, illetve végrehajtani. 

Tudjon teknőcgrafikával egyszerű ábrát készíteni.  

Ismerje néhány infokommunikációs eszköz lehetőségét és a 

legelterjedtebb elektronikus szolgáltatásokat. legyen képes 

segítséggel információt keresni a világhálón, ismerje a netikett 

alapjait.  

Tudjon tájékozódni az iskolai könyvtár szabadpolcos állományában 

és innen dokumentumot választani. Legyen képes a választott 

dokumentum legfontosabb adatainak megnevezésére. Ismerje az 

információhordozók mindennapi életben leggyakrabban használt 

típusait. Legyen képes olvasmányairól röviden, szóban beszámolni. 

 


