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KÖRNYEZETISMERET 

 
1. évfolyam 

 

 Tájékozódjon jól saját testén, 

 Tudja az irányokat helyesen használni a gyakorlatban, 

 Ismerje iskolája nevét és pontos címét, helyiségeit, rendeltetésszerű használatát, 

 Tudja iskolájában útbaigazítani az idegeneket, 

 Tudja elmondani saját lakcímét, 

 Ismerje a napszakokat, a hét napjait, a hónapok és az évszakok elnevezéseit és 

egymást követő sorrendjét, 

 Tudjon beszámolni a napi időjárásról, a tanult időjáráselemek használatával szóban, 

és rajzban, 

 Konkrét estekben tudja az élőt az élettelentől megkülönböztetni, 

 Tudja megnevezni az emberi test főbb részeit, 

 Ismerje fel a megfigyelt lágy- és fás szárú virágos növény fő részeit 

 

2. évfolyam 

 

 Ismerje fel a környezete tárgyainak és élőlényeinek néhány érzékelhető tulajdonságait. 

 Tudjon önállóan tájékozódni az otthona és az iskola környékén. 

 Ismerje lakóhelye legfőbb jellegzetességeit, hagyományait. 

 Ismerje fel közvetlen környezete jellemző természeti formáit. 

 Tudja útbaigazítani az idegent lakóhelyén. 

 Ismerje lakóhelye főbb jellegzetességeit, ismertessen egyet a település hagyományai 

közül. 

 Ismerje a leggyakoribb közlekedési veszélyforrásokat, valamint azok elkerülésének 

módját. 

 Tudjon megfigyeléseiről, tapasztalatairól beszámolni szóban kérdések segítségével. 

 Legyen képes méréseket végezni, használja helyesen a mérőeszközöket és 

mértékegységeket. 

 Tudja lejegyezni a mérési eredményeit. 

 A megismert növényeket tudják leírni szóban. 

 Nevezzék meg a tanult állatok néhány jellemző tulajdonságát. 

 Tudja, hogy az élőlények táplálkoznak, lélegeznek, szaporodnak, növekednek, 

fejlődnek,elpusztulnak. 

 Tudja az emberi test főbb részeit megnevezni. 

 

 

3. évfolyam 

 

 Legyen képes a zöldterületeken élő leggyakoribb élőlények felismerésére, jellemzésére, 

megnevezésére. 

 Vegye észre a növények és az állatok sokrétű kapcsolatát, tudjon rá példát mondani. 

 Ismerje a növényi szervek feladatát. Vegye észre a növényi élet ciklusát. 
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 Tudja, hogy az élőlények életben maradásához tápanyagokra, levegőre, vízre, megfelelő 

hőmérsékletre, fényre van szükség.  

 Ismerje a növények és az állatok legfontosabb hasonlóságait, lássa a táplálékuk 

megszerzése közötti különbséget. 

 Lássa, hogyan alkalmazkodnak az élőlények a kedvezőtlen környezeti feltételekhez. 

 Tudja megkülönböztetni az egészséges és a beteg állapotot. 

 Ismerje fel, hogyan kerülhetők el a betegségek. 

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

 Legyen képes tájékozódni az iskola környékéről készített térképvázlaton. 

 Állapítsa meg helyesen iránytű segítségével a fővilágtájakat. 

 Ismerje meg lakóhelyét, tudjon önállóan tájékozódni a település térképén. 

 Tudja néhány mondatban bemutatni a fővárost. 

 Legyen képes felfedezni a fővárosi és vidéki élet közötti különbségeket. 

 Ismerjen fel néhányat képről Budapest nevezetességei, hídjai közül. 

 Vegye észre, hogy a helytelen emberi magatartás hogyan veszélyezteti az élőlények 

életét. 

 Tudjon tanári segítséggel kísérleteket, méréseket végezni, tapasztalatait elmondani és 

írásban-rajzban rögzíteni. 

 

 

4. évfolyam 

 

 Tudjon tanári segítséggel méréseket, egyszerű kísérleteket végezni, tapasztalatait 

rögzíteni. 

 Ismerje fel, nevezze meg és jellemezze a tanult életközösségek legjellemzőbb élőlényeit 

 Értse az élőlények élőhelye, életmódja és testfelépítése közötti egyszerű 

összefüggéseket. 

 Tudja az élőlényeket a megfelelő csoportba besorolni. Ismerje ezeknek a csoportoknak 

a jellemző tulajdonságait. 

 Legyen képes a megismert élőlényekből egyszerű táplálékláncot összeállítani. 

 Lássa az emberi tevékenység és a természet veszélyeztetettsége közötti összefüggést. 

 Érezze át a természet védelmének fontosságát, cselekedjen a természet megóvása 

érdekében. Ismerje lakóhelye védett természeti értékeit. 

 Legyen képes méréseket végezni a tanult körben az emberi testen, nevezze meg a tanult 

élettani jellemzőket. 

 Ismerje az életünkhöz szükséges környezeti feltételeket. 

 Nevezze meg a környezetében tapasztalható környezetszennyező forrásokat, legyen 

tudatában azok egészségkárosító hatásával. 

 Legyen képes elemi szinten tájékozódni Magyarország domborzati térképén. 

 Tudjon irányokat meghatározni a fővilágtájak segítségével. 

 Találja meg lakóhelyét és nagytájainkat a domborzati térképen. 

 Tudjon bemutatni egy kirándulóhelyet lakóhelye közeléből. 

 Nevezze meg a különbségeket az eltérő településtípusok között. 

 Nevezze meg a lakóhelyén élő népcsoportokat. 

 Ismerje fel a Földön kívüli térségek létét. 
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