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TERMÉSZETISMERET 

 

5. osztály 

 

 A tanulók tudják megkülönböztetni leggyakoribb gyümölcseinket, zöldségeinket, 

megfigyelt tulajdonságaik alapján jellemezzék azokat, ismerjék a táplálkozásunkban 

betöltött szerepüket. 

 Ismerjék fel a települési környezet leggyakrabban előforduló állatait és háziállatokat. 

 Legyenek tisztában az állatvédelem jelentőségével, erkölcsi szabályaival. 

 Legyenek képesek a leggyakoribb térképjelek alapján elemi térképhasználatra. 

 Legyenek képesek konkrét természeti formák, tárgyak, élőlények és egyszerű 

jelenségek, folyamatok megfigyelésére, tapasztalatainak rögzítésére élőszóban, 

rajzban, írásban. 

 Fogalmazzák meg milyen az aktuális időjárás. 

 Tudják a tanult mértékegységek alkalmazásával a mért adatokat értelmezni. 

 Tudják megkülönböztetni a különböző halmazállapotokat és értsék azok változásait. 

 Jellemezzék az évszakokat időjárásuk szerint. 

 Ismerjék az időjárást kialakító legfontosabb tényezőket. 

 Jellemezzék éghajlatunkat. 

 Ismerjék az időjárási események és a felszín változása közötti összefüggéseket. 

 Ismerjék fel a megfigyelt táj legfontosabb felszínformáit. 

 Ismerjék fel az emberek földrajzi környezetet veszélyeztető tevékenységét. 

 Ismerjék az emberi szervezet alapvető működését. 

 

 

 

6. osztály 

 

 A tanulók ismerjék a legjellegzetesebb hazai növény és állatfajok testfelépítését, 

életmódját. 

 Értsék meg a természet védelmének jelentőségét, a fenntartható gazdaság feltételeit. 

 Tudják jellemezni a hazai életközösségeket. 

 Tudjanak egyszerű táplálékláncokat bemutatni. 

 Tudják használni a térképet a megismert jelrendszer alapján. 

 Olvasson le egyszerű információkat különböző térképekről. 

 Tudják felsorolni a kontinenseket, óceánokat. 
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 Legyenek ismereteik a földrajzi övezetekről. 

 Legyen képes földrajzi tartalmú adatok, információk ábrázolására. 

 Ismerje fel a természetföldrajzi folyamatok és a történelmi, társadalmi-gazdasági 

események időnagyságrendi és időtartambeli különbségeit. 

 Ismerje fel a földrajzi környezetre kifejtett emberi, társadalmi hatások 

következményeit, bizonyítsa példákkal az egyéni felelősség fontosságát a 

környezetkárosító folyamatok mérséklésében. 

 Tudjon alapvető földrajzi tartalmú adatokat értelmezni, összehasonlítani és azokból 

következtetéseket levonni. 

 Ismerje fel és nevezze meg térképen a közvetlen földrajzi térben való eligazodáshoz 

nélkülözhetetlen topográfiai fogalmakat. 

 Ismerjék fel és értsék meg a vizsgált jelenségekben, folyamatokban mutatkozó oksági 

kapcsolatokat, összefüggéseket, törvényszerűségeket. 

 Legyenek képesek alapvető méréseket elvégezni és a mért adatokat értékelni. 

 Legyenek képesek a bemutatott kísérletek tapasztalatait és magyarázatát elmondani. 

 Tudjanak tájékozódni a térképen és a földgömbön a fokhálózat segítségével. 
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