
 

1.sz függelék 

 

Alsó tagozat 

 

1. osztály 

 

Vizsgakövetelmények a félévi értékeléshez 

 

Magyar nyelv és irodalom 
Irodalom 
Szóbeli: 

- Az eddig tanult betűket ismerje fel és olvassa össze  
- Tudjon legalább 2 hangot segítség nélkül összevonni 
- 2-3 szótagú szavak szótagokra bontását önállóan végezze 

 Írásbeli: 

- Rövid szavak jelentésének megértését bizonyítsa rajzolással, összekötéssel. 
- Tudja kiválasztani a képhez tartozó szót szóhalmazból. 

 
 

Magyar nyelv 
Írásbeli: 

- A tanult betűket helyesen írja, kapcsolja 
- Tudjon rövid szavakat diktálás után kevés hibával leírni 

                

 
Matematika 

Írásbeli: 
 

- Tudja írni, olvasni a számokat 10-ig 
- A számszomszédokat állapítsa meg 
- Nagyság szerint sorba tudja rendezni a számkör számait 
- A mennyiségek összehasonlítását helyesen végzi (több, kevesebb, egyenlő) 
- Tudjon eszköz segítségével összeadni, kivonni, pótolni 10-es számkörben 

                 
 

 



Környezetismeret 
Szóbeli: 

- Ismerje az évszakok neveit, tudja az ősz és a tél főbb jellemzőit 
- Nevezze meg az emberi test fő részeit 
- Sorolja fel az érzékszerveket 

 
 

Angol 
Szóbeli: 

 
Témakörök: 
Színek, számok:  
Ismerje fel a témakörben tanult alapszavakat . (hangalak, kiejtés) 
Értse meg az utasításokat. 
Tudjon rövid egyszavas választ adni a kérdésekre. 
Szókészlet: 10 szín ismerete: red, yellow, brown, white, black, purple, green, orange, 
pink, blue 
1-12-ig a számok ismerete. 
A tanult versek, dalok reprodukálása. 
Versek, dalok: Hot potato. Red kite. Ten little Indians. One two buckle my shoe… 
 
 
Család és az otthon:   
Tudjon bemutatkozni, köszönni, szűkebb családtagjait megnevezni. 
Szókészlet: ( father, mother, sister, brother, grandma, grandpa) 
Bútorok tárgyak megnevezése.  
Osztályteremben és otthon található tárgyak megnevezése. 
Kérdések: What’s this? Egyszavas válasz angolul. 
Bútorok: board, desk, chair, book, bag, pencil, pen, pencilcase, rubber 
Versek, mondókák: Father mother….Hey hey friend…Black black black… Good 
morning…What is your name? 
 
Testrészek:   
Ismerje és mutassa meg a fontosabb testrészeket a tanult mondókák és dalok 
segítségével. 
Dalok: Head and shoulders. I’ve got ten little fingers. If you happy and you know it.. 
Szókészlet: head, shoulders, knees, toes, eyes, ears, mouth, nose, arms, legs, feet, hands 
 
Állatok:  
Állatok a lakásban és a ház körül. 
Háziállatok, vadon élő állatok: Ismerje és tudja megnevezni a ház körül élő állatokat. 
Szókészlet: cat, dog , cow, horse, hen, duck, chicken. 
Dal: Old Mcdonald 
Vadon élő állatok: bear, wolf, fox, lion, tiger, elephant, giraffe, crocodile, snake, penguin, 
kangaroo, monkey, polar bear 
Versek, dalok: Three little monkeys, I’m a brave brave mouse 
 



Etika 
Szóbeli: 
- Tudja elmondani a nevét, családtagjai nevét, lakcímét, születési idejét 
-Tudja mi az illendő megszólítása a felnőtteknek, tanároknak, társaknak 
-Tudjon mesélni kedvenc játékairól, kedvelt időtöltéseiről 
 

 
Ének 
Szóbeli: 

      
      Dalanyag: 

Ha én cica volnék.. 
Csíp-csíp csóka.. 
Bújj, bújj zöld ág.. 
Zsipp-zsupp… 
Hinta palinta… 
A dalokat tudja elénekelni, ritmusát tapsolni éneklés közben.  
 
 

      Rajz és vizuális kultúra 
Gyakorlati: 
- Készítsen önállóan egy rajzot saját élményéről 
- A rajzon a formák felismerhetők legyenek 
 
 

Technika és életvitel 
Gyakorlati: 
-  Hajtogasson csákót, egyszerű repülőt lekövető módon 
 

 
Testnevelés 
Gyakorlati: 

- Legyen képes tartós futásra (min. 2 perc) 

- Tudja bemutatás után a gimnasztikai gyakorlatokat ismételni 

- Tudjon labdát elkapni és eldobni megadott irányba 

- Másszon fel és le a bordásfalra/ról  segítség nélkül 

 

 

 
 
 
 
 
 



1. osztály 

Vizsgakövetelmények az év végi értékeléshez 

 

Magyar nyelv és irodalom 
Irodalom 
Szóbeli: 

- Tudjon felkészülés után 5-6 egyszerű mondatot jó ütemben, kevés hibával 
felolvasni 

- Az olvasottakat értse meg, kérdések segítségével tudja elmondani 
 
 

Írásbeli: 
-  Néhány mondatos szöveg megértését bizonyítsa rajzolással 
- Kérdő mondatra tudjon helyes feleletet kiválasztani aláhúzással 
- Legyen képes a mondat elejét a végével összepárosítani 

 

Magyar nyelv 
Írásbeli: 

- Tudjon 15 szót lemásolni nyomtatottról max. 5 hibával 
- Diktálás után tudjon leírni 10 betűt max. 2 hibával és 15 szót max. 10 hibával 

 

Matematika 

Írásbeli: 

- Tudja írni, olvasni a számokat 20-ig 

- A számszomszédokat meg tudja állapítani 

- Nagyság szerint sorba tudja rendezni a számkör számait 

- A mennyiségek összehasonlítását helyesen végzi (több, kevesebb, egyenlő) 

- Tudjon eszköz segítségével összeadni, kivonni, pótolni 20-as számkörben 

- Egyszerű szöveges feladatot eszköz segítségével tudjon megoldani. 

                    

Környezetismeret 
Szóbeli: 

- Ismerje az évszakok a hónapok és a napok neveit 

-  Tudja az évszakok főbb jellemzőit 

-  A vadon élő és a házi állatok között különbséget tudjon tenni 

-  A vadon élő és a konyhakerti növényeket meg tudja különböztetni 

 

 



Angol 
Szóbeli: 

Járművek:  
Ismerje és nevezzen meg  néhány szárazföldi, vízi, légi járműveket. 
Szókészlet: (tram, train, underground, tube, bus, car, taxi, aeroplane, helicopter, boat, 
ship) 
Dal: We’ll be coming round the mountain. 
 
Évszakok, hónapok, napok:   
Ismerje és nevezze meg a hét napjait, a hónapokat és az évszakokat mondókák, dalok 
segítségével. 
Dalok, mondókák: Calendar song. Solomon Grundy. It’s raining. Thirty days has 
September. 
 
Ruházat:   
Tudja megnevezni az évszaknak megfelelő ruhadarabokat.  
Szókészlet: (socks, shoes, jeans, shirt, trousers, coat, blouse, skirt, cap, hat, scarf, gloves) 
Dalok: Black black black… 
 
Gyümölcsök:  
Tudjon megnevezni gyümölcsöket nyilvánítsa ki tetszését, nem tetszését.  
Szókészlet: (banana, melon, orange, peach,lemon, apple, plum, grapes, cherry,pineapple, 
strawberry) 
Mondókák: I like to eat. Each peach. Who stole the cookie? I like coffee.  
 
A ház részei: 
Ismerje és nevezze meg a ház részeit. 
Szókészlet: house, room, bedroom, bathroom, hall, kitchen, living room, toilet 
Dal: Are you sleeping? 
  

Etika 
Szóbeli: 

-Legyen tisztában társas viszonyainak szerkezetével – rokoni kapcsolatok, iskolai  
 kapcsolatok 
-Beszélgetés során tartsa be az udvarias társalgás szabályait 
-Szituációs játék során a helyes viselkedési normákat jelenítse meg 

 
 

Ének 

Szóbeli: 
 
Dalanyag: 
Ha én cica volnék.. 
Csíp-csíp csóka.. 
Bújj, bújj zöld ág.. 
+ Zsipp-zsupp… 



Hinta palinta… 
Esik az eső.. 
+ Süss fel nap… 
Körtéfa… 
Hová mégy te, kis nyulacska… 
 
A dalokat tudja elénekelni, ritmusát tapsolni éneklés közben.  
+ jelölt dalok szolmizálása 

 
 

Rajz és vizuális kultúra 

Gyakorlati: 
- Készítsen önállóan egy rajzot – pl. ház, fák, bokrok, virágok stb. A rajzon a formák 

legyenek felismerhetők 
- Színezze ki a rajzát a megfelelő színekkel 
- Színezéskor ügyeljen a vonalhatárokra 

 
 

Technika és életvitel 
Gyakorlati: 
- Gyurmából készítsen egyszerűbb állatformákat 
- Hajtogasson csákót lekövető módon  

 
 

Testnevelés 
Gyakorlati: 

- Legyen képes tartós futásra (min. 4 percig) 
- A gimnasztikai gyakorlatokat szóbeli utasítás alapján tudja végrehajtani. 
- Tudjon folyamatosan labdát pattogtatni (minimum 5-ször)   
- Tudjon tornapadon járásokat, ugrásokat végrehajtani 
- Tudjon lábemeléseket végezni a bordásfalon (min. 10 db) 

 
 

 

 



2. osztály 

Vizsgakövetelmények a félévi értékeléshez 

 

Magyar nyelv és irodalom 

Irodalom: 

Szóbeli:  

- Tudjon felkészülés után 5-6 mondatos szöveget lassú tempóban felolvasni. 

 

Írásbeli: 

- Legyen képes arra, hogy egy szöveget némán elolvasson, a megértést vizsgáló 

feladatok közül tudja megoldani a következőket: szereplők, helyszín megkeresése, 

kérdésekre válaszok megkeresése a szövegben, mondatok befejezése a szöveg 

alapján. 

- Az események sorrendjét számozással tudja meghatározni. (max. 3 mondat) 

 

 

Magyar nyelv 

Írásbeli:      

      - Betűalakítása, betűkapcsolása elfogadható, írásképe olvasható legyen.  

      -   Tudja a mondatot nagy kezdőbetűvel írni, a mondat végére az írásjelet kitenni 

              (pontot) 

      -       Tudja az ábécét, tudjon szavakat betűrendbe sorolni 

- Tudja megkülönböztetni a mássalhangzókat, magánhangzókat 

- Egyszerű mondatokat, rövid szövegeket kevés (max. 5) hibával másoljon 

- Emlékezetből íráskor és tollbamondáskor a hibáit tudja javítani . 

 

 

Matematika 
Írásbeli: 

- Tudja olvasni, írni a számokat 100-as számkörben  

- Legyen képes a számok összehasonlítására, növekvő és csökkenő sorba rendezésére.        

- Ismerje a számok tulajdonságait, a számszomszédokat. 

- Tudjon összeadni és kivonni kétjegyű számokat 

- Tudjon sorozatot folytatni a szabály megállapítása után 

- Tudja a szöveges feladatokat megjeleníteni kirakással, rajzzal, és kiszámítani. 

 

 

 

 

 

 

 



Környezetismeret 
Írásbeli: 

        - Ismerje lakóhelye főbb jellegzetességeit 

        - Ismerje az erdő szintjeit és nevezzen meg ott élő állatokat és növényeket. 

         

        

 

Angol 
Szóbeli: 

Témakörök: 

 

Az én világom : 

-Tudjon a tanuló néhány szavas mondatokat mondani magáról. 

-Rövid kérdéssel érdeklődjön társáról. (What’s your name? How old are you?) 

 -Értsen meg hajtson végre egyszerűbb utasításokat. 

 -Tudjon ilyet mondani is. ( Come here. Open the book.) 

 

Számok:              

-Ismerje a számokat 1-12-ig, szóban 20-ig. 

-Tudjon néhány egyszerű számlálási feladatot megoldani, a számokhoz tartozó tárgyak, 

állatok többes számú alakját minta alapján használni. 

 

Színek:   

-Ismerje és nevezze meg a fontosabb színeket.(12 szín) 

-Néhány gyakoribb színt nevezzen meg a hozzá kapcsolódó tárggyal együtt. (red apple, 

yellow banana, blue plum, purple flower, green tree, pink pig, black bird, brown bear, white 

rabbit, grey elephant) 

-Tudjon kérdésre rövid választ adni.( What colour is this?) 

 

Iskola:              

-Soroljon fel 10 iskolai tárgyat. (schoolboard, door, desk, bag, ruler, book, pen, pencil, 

workbook, rubber) 

-Hajtson végre egyszerű játékokban szereplő utasításokat.(Go to the door. Open the window. 

Give me your pen. Here you are.) 

 

 
Etika 
Szóbeli: 
 
-Tudja külső tulajdonságait elsorolni 
-Legyen tisztában személyi adataival 
-Tudja elmondani, kik tartoznak a családjába, hogyan telik el egy nap a családban 
-Milyen ünnepi szokásaik vannak a családjának 

 

 

 

 

 

 



Ének-zene 
Szóbeli: 

 

Dalanyag: 

Anyám, édesanyám… 

A tokaji szőlőhegyen… 

Éliás, Tóbiás… 

Jön a kocsi, most érkeztünk… 

Méz, méz, méz… 

Ti csak esztek, isztok… 

- Dalok éneklése 

- Dalok ritmusának eltapsolása 

- Szolmizálás tanítói kézjelről: lá- szó- mi- dó 

 

Kottaismeret:  

      - negyed érték 

      - nyolcad pár 

      - negyed értékű szünet 

      - kettes ütem 

      - ütemvonal 

      - záróvonal 

 

 

Rajz és vizuális kultúra 
Gyakorlati: 

- Tudjon megrajzolni egyszerű helyzeteket – meséhez, vershez illusztráció 

- Legyen képes a színek többféle árnyalatának használatára. 

- Az eszközöket megfelelően használja. 

 

 

Technika és életvitel 
Gyakorlati: 

- Az anyagokat és eszközöket ismerje fel és használja balesetmentesen.  

- Legyen képes egyszerű formák hajtogatására utánzással (hajó, repülő) 

- Az elkészített munkadarab minősége elfogadható legyen. 

 

 

Testnevelés 
Gyakorlati: 

- A gimnasztikai gyakorlatokat többnyire ütemtartással, pontosan hajtsa végre. 

- Legyen képes alapvető mozgáskészségek (járás, futás, ugrás, dobás, kúszás) 

elfogadható végrehajtására. 

- Legyen képes folyamatos labdapattogtatásra. 

  

 



2. osztály 
 

Vizsgakövetelmények az év végi értékeléshez 
 

 

Magyar nyelv és irodalom 
Irodalom: 

 

Szóbeli: 

- Felkészülés után 5-6 mondatos szöveget  lassú tempóban pontosságra törekvően  

tudjon felolvasni. 

- Tudja elmondani a tanult verseket: Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van újra… 

- Petőfi Sándor: Anyám tyúkja, József Attila: Altató 

 

Írásbeli: 

     -       Tudjon rövidebb szöveget némán elolvasni, és a megértést vizsgáló feladatok közül  

        a következőket önállóan  megoldani: szereplők, helyszín megnevezése, kérdésekre 

        válaszok kikeresése a szövegből, szereplők tulajdonságainak kiválogatása, az   

        események sorba rendezése, mondatok  befejezése a szöveg alapján, szavak, 

        kifejezések magyarázata 

 

Magyar nyelv 

Írásbeli: 

      -    Betűalakítása, betűkapcsolása elfogadható, írásképe olvasható legyen. 

      -    Törekedjen minél kevesebb hibával másolni.  

      -   Írásban jelölje a mondatkezdő nagybetűket és a mondatvégi írásjeleket (pont, kérdőjel)  

      -    Tudja csoportosítani az ábécé betűit 

      -    Tudja a szótagolás, elválasztás szabályait alkalmazni  

      -    Tudja megkülönböztetni a szótőt és a toldalékot 

      -    A kiejtéstől eltérő hangkapcsolatokat írásban jelölje helyesen 

      -    Ismerje fel és tudjon fogalmazni kijelentő és kérdő mondatot, tudja a mondatvégi  

           írásjelüket 

 

 

Matematika 

Írásbeli: 

- Legyen képes 100-as számkörben a számok összehasonlítására, növekvő és csökkenő 

sorba rendezésére.  

- Ismerje a számok tulajdonságait, a számszomszédokat.  

- Tudjon tájékozódni a számegyenesen 0-100-ig. 

- Ismerje fel a számsorozat szabályát, tudja azt folytatni 

- Ismerje a zárójel szerepét a műveletvégzéskor, tudja a műveletvégzés sorrendjét 

- Végezze el az összeadást, kivonást, pótlást 100-as számkörben. 

- Tudja a szorzó- és bennfoglaló táblákat 

- Tudja elvégezni a maradékos osztást 

- Tudja az egyszerűbb szöveges feladatokat megoldani a tanult algoritmus alapján 

- Tudja megkülönböztetni a testet a síkidomtól, ismerje a téglalap, négyzet fogalmát 

 



Környezetismeret 
Írásbeli: 
    -    Ismerje fel a környezete tárgyainak és élőlényeinek néhány érzékelhető tulajdonságát, 

           ismerje az érzékszerveket 

     -    A tanult élőlények egy-egy jellemzőjét tudja felsorolni. 

     -    Az emberi test ápolásáról, az egészséges életmódról legyenek ismeretei 

     -    Ismerje lakóhelye főbb jellegzetességeit 

      

 

Angol 
Szóbeli: 

 

Témakörök: 

Ételek, vásárlás: 

- Egyszerű szavak segítségével életszerű helyzetben tudjon vásárolni.(Can I have…..please? 

Here you are.) 

-Tetszés nem tetszését kinyilvánítani. ( Do you like? I like it. I don’t like it.)  

-Ismerje 5 gyümölcs 5 étel nevét. (apple, lemon, melon, orange, peach,) 

(sandwich, ice-cream, chocolate cake, milk, hot-dog) 

 

Család:  

-Tudja a közeli családtagokat megnevezni.(family, father, mother, grandma, cousin, brother, 

sister) 

-Ismerje a kérdéshez és a válaszhoz szükséges szavakat, kifejezéseket, birtoklás kifejezésével. 

(I have got a brother. Have you got a sister?) 

 

Ruháink:  

-Nevezzen meg néhány egyszerű ruhadarabot, azok egyes és többes számát.  Tudjon alkotni 

egyszerű mondatot a tanult szavakkal.( T-shirt, trousers, hat, dress, shoes, socks, jeans, 

pullover) ( This is my hat. These are my shoes.) 

 

Etika 
Szóbeli: 
 
-Bábjáték segítségével mutassa meg, hogy oldana meg egy konfliktushelyzetet 
-Tudja szerepét, lehetőségeit a természet védelmében 
-Tudja megkülönböztetni egymástól a valóságos és virtuális valóságot 

 

 

Ének-zene 
Szóbeli: 

     

 Dalanyag: 

Anyám, édesanyám… 

A tokaji szőlőhegyen… 

Egyél libám, egyél már… 

Elvesztettem zsebkendőmet… 



Este van már, nyolc óra… 

Hervad már a lombnak 

Jön a kocsi, most érkeztünk… 

Mély erdőn ibolyavirág… 

Méz, méz, méz… 

Ti csak esztek, isztok… 

- Dalok felismerése motívumról 

- dalok éneklése 

- dalok ritmusának eltapsolása 

- szolmizálás tanítói kézjelről ( lá-szó-mi-ré-dó-lá,) 

Kottaismeret: 

- negyed érték 

- nyolcad pár 

- fél érték 

- negyed értékű szünet 

- kettes ütem 

- ütemvonal 

- záróvonal 

- ismétlőjel 

 

 

 

Rajz és vizuális kultúra 
Gyakorlati: 

- Fejezze ki érthetően élményeit 

- Tudjon megrajzolni egyszerű helyzeteket. 

- Az eszközöket megfelelően használja. 

- Figyeljen az arányokra, használjon megfelelő színeket. 

 

 

Technika és életvitel 
Gyakorlati: 

- Az anyagokat és eszközöket életkorának megfelelően ismerje fel és használja.  

- Tudjon előrajzolt formákat pontosan kivágni és az összetartozó részeket 

összeragasztani (bohóc, virág) 

- Ismerje az anyagok tulajdonságait. 

- Az elkészített munkadarab minősége elfogadható legyen. 

 

 

Testnevelés 
Gyakorlati: 

     -   A gimnasztikai gyakorlatokat többnyire ütemtartással, pontosan hajtsa végre. 

     -   Futásban tartós, gyors iramra legyen képes 

     -   Legyen képes alapvető mozgáskészségek (járás, futás, ugrás, dobás, kúszás)  

          elfogadható   végrehajtására. 

     -  Tudja a tarkónállást és a guruló átfordulást előre elvégezni 

     -   Tudjon folyamatosan ugrókötelet hajtani 

     -   Tudja a labdát folyamatosan pattogtatni 



 

 

3. osztály 

Vizsgakövetelmények a félévi értékeléshez 

  

Magyar nyelv és irodalom 

Irodalom: 

Szóbeli: 

-         Felkészülés után 5-6 mondatos szöveget tudjon önállóan folyamatosan olvasni 
-    Tudja a következő verseket: Weöres Sándor: Tanévnyitáskor, Tavaszi szél vizet áraszt, 

Petőfi Sándor: Füstbement terv 

 

Írásbeli: 
-         A rövid szöveghez tartozó feladatokat tudja megoldani: szereplők, helyszín 

megnevezése, kérdésekre adandó válaszok kikeresése a szövegből, mondatok 

befejezése az olvasottak alapján, szereplők tulajdonságainak kiválogatása, közmondás, 

szólás kiválasztása a szöveg tartalmához, szómagyarázat 

  

Írásbeli szövegalkotás: 

-         Tudjon 2-3 mondatot alkotni képről, vagy saját élményről úgy, hogy a mondatok 

közötti összefüggést biztosítsa 
-         Kifejezés módja legyen követhető 

-         Megbeszélés alapján tudja javítani a hibáit 

  

 

Magyar nyelv: 

Írásbeli: 

-         Ismerje fel és nevezze meg a mondatfajtákat, tudja jelölni a mondatvégi írásjeleket 

-     Egyszerű mondatokban ismerje fel és nevezze meg az addig tanult szófajokat(főnév) 
-         A toldalékokat  tudja  leválasztani a szótövekről 
-         A begyakorolt szókészlet körében jelölje pontosan a hangok időtartamát, a j hangot 

 

Matematika -           
Írásbeli: 

     -     Tudja olvasni, írni a számokat ezres számkörben 

      -      Tudja a számokat csoportosítani, rendezni adott szempontok alapján 

      -      A szóbeli alapműveleteket kevés hibával végezze 

      -      Tudjon egyszerű számsorozatot folytatni 

      -      Tudjon egyszerű nyitott mondatot igazzá tenni 



 

 

-         Az egyszerű szöveges feladatokat tudja megoldani a tanult algoritmus alapján 

 

Környezetismeret 
Írásbeli: 

-         A tanult növények és állatok jellemzőit, életfeltételeit kérdések alapján tudja 

ismertetni 
-         Ismerje fel a különböző anyagok halmazállapotát 

-    Ismerje, hogyan kerülhetők el a betegségek. Tudja megkülönböztetni az egészséges és 

a beteg állapotot. 

-     Tudja a fő világtájakat. 

  

Angol 
Szóbeli, írásbeli: 
 

Témakörök:  

Az én világom:  

-Tudjon a tanuló néhány szavas mondatokat mondani magáról. 

-Értsen meg és hajtson végre egyszerűbb utasításokat.(What’s your name? Are you a boy or a 

girl? Where are you from? How are you? How old are you?) 

Barátok: 

 -Tudja a környezetben és a világban élő embereket állatokat bemutatni, egyszerű 

melléknevek használatával.( happy, sad, big, small, tall, short, old, young) 

-Létige használata egyszerű mondatokban. ( She is a girl. He is a boy. It is a robot.) 

 

Osztályterem:  

-Ismerje és nevezze meg az osztályterem részeit. (desk, board, book, activity book, chalk, 

sponge, pencil sharpener) 

-Képes legyen egyszerű információkérésre és- adásra, használja az elöljárószavakat. (Where 

is….? It’s in my bag.) 

(in, on, under, next to) 

-A birtoklás kifejezésénél tudja használni önállóan a my, your birtokos névmásokat. 

 

Ételek, vásárlás:  

-Nevezze meg egyszerű ételek neveit.( bread and butter, chicken soup, potato, pancake, steak) 

-Nevezze meg a fő étkezéseket. (breakfast, lunch, dinner) 

-Ismerje az udvarias kérést.(Can I have…please?) 

-Fejezze ki tetszését nem tetszését. (I like, I don’t like.) 

 

 

Etika 
Szóbeli 

 

- Fogalmazza meg, milyennek látja önmagát, miben szeretne változni, fejlődni, mit szeretne 

megtanulni.  

- Vegye észre, mi szükséges ezeknek a céloknak az eléréséhez. 

- Ismerje a családi–rokonsági kapcsolatok, hagyományok fontosságát   

 



 

 

Ismerje a következő fogalmakat! 

önismeret, önazonosság, önelfogadás; családhoz tartozás, közösséghez tartozás, 

együttműködés, segítés, önkéntesség; jó és rossz helyzetek, következmények, döntések;  

 

Ének 
Szóbeli: 

Dalanyag:  

De jó a dió! … 

Fut a kicsi kordé… 

Gólya, gólya, gilice… 

Hopp, Juliska… 

Itt ül egy kis kosárba… 

Láttál-e már valaha… 

Megismerni a kanászt… 

- Dalok felismerése motívumról 
- Dalok éneklése 
- Dalok ritmusának eltapsolása 
- Szolmizálás tanítói kézjelről, ( lá-szó-mi-ré-dó-lá,) 

 

Kottaismeret: 

- negyed érték 
- nyolcad pár 
- fél érték 
- negyed értékű szünet 
- kettes ütem 
- négyes ütem 
- ütemvonal 
- záróvonal 
- ismétlőjel 
- hallás utáni ritmusírás 

 

Rajz és vizuális kultúra 

Gyakorlati: 
-         A megismert eszközöket rendeltetésszerűen használja 

-         A tanult technikákat ismerje, kevés segítséggel alkalmazza 

-      Legyen képes jellegzetes formákat ábrázolni, visszaadni a színeket 

-   Az elkészített képen az ábrák ne a lap széléből nőjenek ki, „az ég és a föld 

összeérjen 

-     Tudjon színt keverni  

-         Törekedjen munkája igényes kivitelezésére. 

 

Technika és életvitel 
Gyakorlati: 

-       Ismerje fel a környezetében lévő tárgyak anyagát és funkcióját  
-         Eszközeit tudja szabályosan használni 



 

 

-     Készítsen dobozt hajtogatással  

-         Munkadarab kivitelezésében törekedjen a pontosságra és a takarékosságra. 

 

Testnevelés 
Gyakorlati: 

-      Ismerje a vezényszavakat, az utasításokat hajtsa pontosan végre 
-         A gimnasztikai gyakorlatok végrehajtásában mozgása legyen rendezett 
-         Futásban tartós, gyors iramra legyen képes 

-         Törekedjen a kislabda-hajítás mozdulatainak pontos végrehajtására 

 

 



3. osztály 

Vizsgakövetelmények az év végi értékeléshez 

  

Magyar nyelv és irodalom 

Irodalom: 

Szóbeli: 
-         Felkészülés után kevés hibával olvasson 6-8 mondatot, tartsa meg a 

mondathatárokat 
           -     Tudja a következő verseket: Petőfi Sándor: Nemzeti dal, Kölcsey Ferenc: Himnusz    

                (1. 2. versszak), Vörösmarty Mihály: Szózat (1.2. versszak) 

 

Írásbeli:  

           -         A tanuló tudjon némán olvasott szövegekhez kapcsolódó egyszerű feladatokat 

                  megoldani: szereplők, helyszín meghatározása, kérdésekre válaszadás a szöveg 

                 alapján, hiányos mondatok kiegészítése, egyszerű következtetés levonása, állítások 

                  igazságtartalmának eldöntése, az olvasott szöveghez kapcsolódó közmondások, 

                  szólások ismerete 

 

Írásbeli szövegalkotás: 

-         Tudjon írni önállóan 4-5 mondatos elbeszélő szöveget, úgy hogy a mondatok közti 

összefüggés meglegyen. Tagolja a fogalmazását. 

 

Magyar nyelv 

Írásbeli 

-         Tudja megkülönböztetni a mondatfajtákat a beszélő szándéka szerint 

-          Ismerje a főnév fogalmát, tudja csoportosítani 
-          Kérdések segítségével toldalékolja a főneveket 
-          Ismerje az ige jelentését, tudja ragozni 
-          Ismerje fel az igeidőket 
-          Tudja a gyakori igekötőket és azok használatát 

-          Ismerje a melléknév fogalmát, tudja fokozni. 
-          Tollbamondás után a begyakorolt szókészletet kevés hibával írja le, ügyeljen a 

        mondatkezdésre, befejezésre 

- A begyakorolt szókészlet körében tudja a j-s szavakat leírni 
 

 

Matematika 
Írásbeli: 

-         Tudjon biztosan tájékozódni az ezres számkörön belül (számok írása, olvasása, 

sorba rendezése, páros páratlan fogalma, számszomszédok.) 
-         A tanult alapműveleteket kevés hibával végezze szóban 

-     Legyen képes egyszerű sorozatok szabályának megállapítására, és folytatására 

            -     Tudja és alkalmazza a szóbeli és az írásbeli műveletek analógiás számolási 



                 eljárásait 

-         Ismerje és alkalmazza helyesen az ezres számkörben az írásbeli összeadás, 

kivonás és egyjegyű szorzóval való szorzás eljárását. 
-         Tudjon megoldani egyszerű szöveges feladatot, a tanult algoritmusok 

alkalmazásával 

-     Legyen képes egyszerű át-és beváltásokra a tanult mértékegységekkel  

  

 

Környezetismeret 
Írásbeli: 

-         A tanuló ismerje a zöld területeken élő leggyakoribb élőlényeket és néhány 

tulajdonságát 
-         Ismerje az élőlények életbemaradásához szükséges környezeti feltételeket 
-         Ismerje az irányokat, a fő világtájakat 

-         Ismerje az emberi test felépítését és alapvető életműködéseit 

-         Ismerje a különböző halmazállapotokat és tudjon példát felsorolni. 

 -     Ismerje a fizikai kölcsönhatásokat (pl: mágneses kölcsönhatás) 

 -     Rendelkezzen földrajzi alapismeretekkel 

 

Angol 
Szóbeli, írásbeli: 
 
Témakörök: 
Testünk és képességeink: 
 -Ismerje a főbb testrészeket. (head, arms, shoulders, eyes, ears, hands) 
-A tanult szavakkal mutassa be a saját és az állatok testrészeit és a képességek kifejezéséhez 
kapcsolódó cselekvéseket dalok versek felhasználásával. (wash my face, brush my hair, clean my 
teeth) 
-Tudja használni a can, can’t segédigét a tudás képességének a kifejezésére. ( I can swim. I can’t fly.) 
 

Otthon, a család:  
-Tudja bemutatni a közeli családtagokat a birtoklás kifejezésével. (I’ve got a……..) 
-Képes legyen az otthonát, a ház részeit, a szobákat megnevezni. (kitchen, bedroom, bathroom, living 
room, hall) 
-Tudjon egyszerű hétköznapi cselekvéseket mozgással együtt megnevezni. (I am playing. Are you 
sleeping? What are you doing? We are singing.) 
 
 

Etika 
Szóbeli 
 
- Ismerje meg, értse meg és alkalmazza a közösség szabályait, legyen képes az együttműködésre. 
- Tudja. hogy kapcsolatainkért és környezetünkért felelősséggel tartozunk. 
- Tudjon véleményt alkotás, kritikusan gondolkodni bizonyos helyzetekben. 
- Ismerje az erőszakmentes kommunikációt és néhány konfliktusmegoldó technikát. 
 



 

Ismerje a következő fogalmakat! 
mások megismerésére törekvés, empátia, elfogadás, mások igényeinek figyelembe vétele szeretet, 
megoldásra törekvés, megbocsátás; szokások, hagyományok fontossága, szabályok elfogadása, 
alkalmazkodás, önkontroll, felelősség; érdeklődés, tudásvágy, kreativitás 
 

Ének 
Szóbeli: 

 

Dalanyag:  

Csipkefa bimbója… 

De jó a dió!...+ 

Fut a kicsi kordé… 

Gólya, gólya, gilice… 

Hol jártál báránykám…+ 

Hopp, Juliska… 

Itt ül egy kis kosárba… 

Két szál pünkösdrózsa… 

Láttál-e már valaha… 

Megismerni a kanászt…+ 

Szántottam gyöpöt,… 

Szegény legény vagyok én… 

Volt nekem egy kecském…+ 

 

 

- Dalok felismerése motívumról 
- Dalok éneklése 
- Dalok ritmusának eltapsolása 
- Szolmizálás tanítói kézjelről, ( dó’-lá-szó-mi-ré-dó-lá,-szó,) 

 

Kottaismeret: 

 
- + jelölt dal szolmizálása kottaképről  
- negyed érték 
- nyolcad pár 
- nyolcad kotta 
- fél érték 
- egész érték 
- negyed értékű szünet 
- nyolcad szünet 
- szinkópa 
- kettes ütem 
- négyes ütem 
- ütemvonal 
- záróvonal 
- ismétlőjel 
- hallás utáni ritmusírás 



 

Rajz és vizuális kultúra 
Gyakorlati: 

-         Eseményeket, történeteket tudjon megjeleníteni 
-         A tanult képalkotási technikákat ismerje 

-     Az emberábrázolása arányos legyen  
-         Legyen képes rajzeszközeit irányítással használni 

-         Törekedjen a színek és formák változatos alkalmazására 

 

Technika és életvitel 
Gyakorlati: 

-         Legyen képes az iskolában megismert anyagokat és eszközöket irányítással 

használni 

-    Készítsen egyszerűbb fonalképet sablon alapján (virág, szivecske) 

-        Munkáira legyen jellemző az önállóság,tisztaság, takarékosság 

 

 

Testnevelés 
Gyakorlati: 

-         Gimnasztikai gyakorlatokat utasításoknak megfelelően hajtsa végre. 

-         Legyen képes egyenletes iramban 6-12 percig tartó futómozgást tartalmazó 

tevékenységet végezni. 
-        Ismerje a labdaátadás tanult formáit. 

-        Legyen képes áthajtással szökdelés és haladás végzésére. 

-        Tudjon zsámolyról, padról fel-, leugrásokat végezni. 

-     Tudja végrehajtani a guruló átfordulást előre 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Tanulmányok alatti vizsgák követelményei 

speciális tagozaton 
1.évfolyamon 

 

I.félév 

Magyar Irodalom  

Szóban/írásban 

 

1.Szövegértéses feladat olvasása.(Sz) 

2.A szöveg alapján kérdésekre válasz.(Í)  

 

nyelvtan 

 

1.Tudja megkülönböztetni a magán és mássalhangzókat a szövegben.Rövid és hosszú 

MGH/MSH megkülönböztetése a szövegben.(Í) 

2.Ismerje fel a kicsibetűket,tudja írni.(Í) 

3.Írottról lemásolni a szavakat.(Í) 

4.Tollbamondás :Betű,2,3 4,5betűs szavak(Í) 

5.Képekről leírni a látottakat.(Í) 

6.Pótold a hiányzó betűket.(Í) 

7.Képek alapján rövid mondatalkotása.(Í) 

 

Magyar Irodalom és nyelvtan 

II.félév 

Szóban/írásban 

 

BESZÉDTECHNIKA/OLVASÁSTECHNIKA 

 

1.Szöveg olvasása különös tekintettel:Hangerő,hanglejtés Hangsúly,ritmus.(SZ) 

2.Tartalom ,reprodukálása elmondása (Sz) 

3.Szókincsvizsgálat ,szövegértés. (Sz) 

4.Beszélgetés képről 

5.Kép –szó kapcsolás 

 

nyelvtan 

 

1.Írás jelrendszerének teljes elsajátítása megtörtént-e.(Í) 

2.Betük szavak,mondatok diktálás utáni írása.(kicsi betűk)(Nincs benne cs, zs ,ly, dz ,dzs)(Í) 

3.Önálló írás képről szavak,mondatok.(Í) 

4.Tollbamondás :Betű,2,3 4,5betűs szavak(Í) 

5.Képekről leírni a látottakat.(Í) 

6.Pótold a hiányzó betűket.(Í) 

7.Képek alapján rövid mondatalkotása.(Í) 

 

 

Matematika 

I.félév 

írásban 

 

Számfogalom kialakulása 



1.Számolás fejben ,írásban ,pótlás ,számszomszédok,relációk,számegyenesen hely 

keresés,sorozatok,(Í) 

2.Mennyiségek ,számok összehasonlítása(Í) 

Csoportosítások 

 

II.félév 

írásban 

 

Számfogalom kialakulása 

1.Számolás fejben ,írásban ,pótlás ,számszomszédok,relációk,számegyenesen hely 

keresés,sorozatok,(Í) 

2.Mennyiségek ,számok összehasonlítása(Í) 

Csoportosítások 

3.Halmazok(Í) 

Geometria 

4.Geometriai alakzatok felismerése.Logikai feladatok,memóriasorok(Í,Sz) 

Mérés 

5.Egyszerű mérések mivel méred?,idő napirend.(Í) 

 

 

Környezetismeret 

I.félév 

Szóban 

 

Témák szerinti elbeszélgetés 

1.Testünk egészségünk  

2.étkezés 

3.öltözködés 

4.évszakok hónap napok ismerete 

5.téri helyzetek 

6.szókincs, 

7.formaészlelés, 

8.szín észlelés, 

9.környezetünk ismerete lakóhely lakókörnyezet(SZ) 

10.Élettelen és élő dolgok megkülönböztetése 

11.Élő természet ismerete.Házi állatok , vad állatok vízben ,erdőben ,mezőn élő állatok 

életközösségek növények. (SZ) 

 

 

II.félév 

Szóban 

 

Témák szerinti elbeszélgetés 

1.Testünk egészségünk  

2.étkezés 

3.öltözködés 

4.évszakok hónap napok ismerete 

5.téri helyzetek 

6.szókincs, 

7.formaészlelés, 



8.szín észlelés, 

9.környezetünk ismerete lakóhely lakókörnyezet(SZ) 

10.Élettelen és élő dolgok megkülönböztetése 

11.Élő természet ismerete.Házi állatok , vad állatok vízben ,erdőben ,mezőn élő állatok 

életközösségek növények. (SZ) 

 

 

 



Tanulmányok alatti vizsgák követelményei 

speciális tagozaton 
2.évfolyamon 

I.félév 

 

Magyar Irodalom  

Szóban/írásban 

 

1.Szövegértéses feladat olvasása.(Sz) 

2.A szöveg alapján kérdésekre válasz.(Í)  

3.Tudja megkülönböztetni a magán és mássalhangzókat a szövegben.Rövid és hosszú 

MGH/MSH megkülönböztetése a szövegben.(Í) 

 

Nyelvtan 

 

1.Ismerje fel a kicsi és a nagy betűs párokat,tudja írni.(Í) 

2.Írottról lemásolni a szavakat.(Í) 

3.Tollbamondás (Í) 

4.Képekről leírni a látottakat.(Í) 

5.Pótold a hiányzó betűket.(Í) 

6.Képek alapján mondatalkotása.(Í) 

 

 

 Tanulmányok alatti vizsgák követelményei 

speciális tagozaton 
2.évfolyamon 

II.félév 

Magyar Irodalom  

Szóban/írásban 

 

BESZÉDTECHNIKA/OLVASÁSTECHNIKA 

 

1.Szöveg olvasása különös tekintettel:Hangerő,hanglejtés Hangsúly,ritmus.(SZ) 

2.Tartalom ,reprodukálása elmondása (Sz) 

3.Szókincsvizsgálat ,szövegértés. (Sz) 

 

NYELVTANI ISMERETEK 

 

1.Nyelvi ismeretek vizsgálata :Mondatkezdés,mondatvégi írásjel.Tulajdonnevek 

írása(nevek)MGH MSH helyes írása.(Í) 

2.j és Ly jelölése (Í) 

  

írástechnika 

 

3.Írás jelrendszerének teljes elsajátítása megtörtént-e.(Í) 

4.Betük szavak,mondatok diktálás utáni írása.(Í) 

5.Önálló írás képről szavak,mondatok.(Í) 

6.Hosszú ,rövid Msh,mgh a  szavakban 

 

 



 

 

 Tanulmányok alatti vizsgák követelményei 

speciális tagozaton 
3.évfolyamon 

I.félév 

Magyar Irodalom  

Szóban/írásban 

 

 

 

Magyar Irodalom és nyelvtan 

Szóban/írásban 

 

1.Szövegértéses feladat olvasása.(Sz) 

2.A szöveg alapján kérdésekre válasz.(Í) 

 

NYELVTAN 

  

1.Tudja megkülönböztetni a magán és mássalhangzókat a szövegben.Rövid és hosszú 

MGH/MSH megkülönböztetése a szövegben.(Í) 

3.Ismerje fel a mondatfajtákat,tudja írni őket .(Í) 

4.Írottról lemásolni a szavakat.(Í) 

5.Tollbamondás (Í) 

6.Képekről leírni a látottakat.(Í) 

7.Pótold a hiányzó betűket.(Í) 

8.Képek alapján mondatalkotása.(Í) 

9.Szótagolás ,elválasztás mondatokban.(Í)  

 

 

 

 

 

 

Tanulmányok alatti vizsgák követelményei 

speciális tagozaton 
3.évfolyamon 

II.félév 

Magyar Irodalom  

Szóban/írásban 

 

BESZÉDTECHNIKA/OLVASÁSTECHNIKA 

 

1.Szöveg olvasása különös tekintettel:Hangerő,hanglejtés Hangsúly,ritmus.(SZ) 

2.Tartalom ,reprodukálása elmondása (Sz) 

3.Szókincsvizsgálat (Sz) 

4.Beszélgetés képről(Sz) 

 

NYELVTANI ISMERETEK 

 



5.Nyelvi ismeretek vizsgálata :Mondatkezdés,mondatvégi írásjel.Tulajdonnevek 

írása(nevek)MGH MSH helyes írása.(Í) 

6.j és Ly jelölése (Í) 

7.Szavak csoportosítása: Különös tekintettel:Cselekvés,nevek,számok ,tulajdonságok.(Í) 

8.Szótagolás(Sz) 

 

ÍRÁSTECHNIKA 

 

9.Írás jelrendszerének teljes elsajátítása megtörtént-e.(Í) 

10.Betük szavak,mondatok diktálás utáni írása.(Í) 

11.Önálló írás képről szavak,mondatok.(Í) 

 

 

 

 

 

 

 

Tanulmányok alatti vizsgák követelményei 

speciális tagozaton 
4.évfolyamon 

I.félév 

Magyar Irodalom  

Szóban/írásban 

 

BESZÉDTECHNIKA/OLVASÁSTECHNIKA 

 

1.Szöveg olvasása különös tekintettel:Hangerő,hanglejtés Hangsúly,ritmus.(SZ) 

2.Tartalom ,reprodukálása elmondása (Sz) 

3.Szókincsvizsgálat (Sz) 

 

NYELVTANI ISMERETEK 

1.Tollbamondás 

2.Rokonértelmű szavak 

3.Szótagból szóalkotás 

4.Nyelvi ismetek vizsgálata :Mondatkezdés,mondatvégi írásjel.Tulajdonnevek 

írása(nevek)MGH MSH helyes írása.(Í) 

5.j és Ly jelölése (Í) 

  

ÍRÁSTECHNIKA 

 

6.Csoportosítás:Főnév,ige melléknév ,számnév(Í) 

7.Betük szavak,mondatok diktálás utáni írása.(Í) 

8.Önálló írás képről szavak,mondatok.(Í) 

 

Tanulmányok alatti vizsgák követelményei 

speciális tagozaton 
4.évfolyamon 

II.félév 

Magyar Irodalom  



Szóban/írásban 

 

BESZÉDTECHNIKA/OLVASÁSTECHNIKA 

 

1.Szöveg olvasása különös tekintettel:Hangerő,hanglejtés Hangsúly,ritmus.(SZ) 

2.Tartalom ,reprodukálása elmondása,szótagolás. (Sz) 

3.Szókincsvizsgálat (Sz) 

 

NYELVTANI ISMERETEK 

1.Tollbamondás 

2.Rokonértelmű szavak 

3.Szótagból szóalkotás 

4.Nyelvi ismeretek vizsgálata :Mondatkezdés,mondatvégi írásjel.Tulajdonnevek 

írása(nevek)MGH MSH helyes írása.(Í) 

5.j és Ly jelölése (Í) 

  

ÍRÁSTECHNIKA 

 

6.Ragozás :feladatlap alapján.(Í) 

7.Betük szavak,mondatok diktálás utáni írása.(Í) 

8.Önálló írás képről szavak,mondatok.(Í) 

 

 

Tanulmányok alatti vizsgák követelményei 

speciális tagozaton 
2.évfolyamon 

I.félév 

 

Matematika  

írásban 

 

Számfogalom kialakulása 

1.Számolás fejben ,írásban ,pótlás ,számszomszédok,relációk,számegyenesen hely 

keresés,sorozatok,(Í) 

2.Mennyiségek ,számok összehasonlítása(Í) 

Csoportosítások 

3.Halmazok(Í) 

Geometria 

4.Geometriai alakzatok felismerése.Logikai feladatok,memóriasorok(Í) 

Mérés 

5.Egyszerű mérések mivel méred?,idő napirend.(Í) 

 

 

Tanulmányok alatti vizsgák követelményei 

speciális tagozaton 
2.évfolyamon 

II.félév 

 

Matematika  



írásban 

 

Számfogalom kialakulása 

1.Számolás fejben ,írásban ,pótlás ,számszomszédok,relációk,számegyenesen hely 

keresés,sorozatok,(Í) 

2.Mennyiségek ,számok összehasonlítása(Í) 

Csoportosítások 

3.Halmazok(Í) 

Geometria 

4.Geometriai alakzatok felismerése.Logikai feladatok,memóriasorok(Í) 

Mérés 

5.Egyszerű mérések mivel méred?,idő napirend.(Í) 

 

 

 

Tanulmányok alatti vizsgák követelményei 

speciális tagozaton 
3.évfolyamon 

I.félév 

 

Matematika  

írásban 

 

Számfogalom kialakulása 

1.Számolás fejben ,írásban ,pótlás ,számszomszédok,relációk,számegyenesen hely 

keresés,sorozatok,(Í) 

2.Mennyiségek ,számok összehasonlítása(Í) 

Csoportosítások 

3.Halmazok(Í) 

Geometria 

4.Geometria.(Í) 

Mérés 

5.Mérések (Í) 

 

Tanulmányok alatti vizsgák követelményei 

speciális tagozaton 
3.évfolyamon 

II.félév 

 

Matematika  

írásban 

 

Számfogalom  

1.Számolás fejben ,írásban ,pótlás ,számszomszédok,relációk,számegyenesen hely 

keresés,sorozatok,Szorzás (2,5,10)osztások(Í) 

2.Mennyiségek ,számok összehasonlítása(Í) 

Csoportosítások 

3.Halmazok(Í) 

Geometria 

4.Geometriai alakzatok felismerése.(Í) 



Mérés 

5.Egyszerű mérések mivel méred?,idő napirend.(Í) 

 

Tanulmányok alatti vizsgák követelményei 

speciális tagozaton 
4.évfolyamon 

I.félév 

 

Matematika  

írásban 

Számfogalom  

1.Számolás fejben ,írásban ,pótlás ,számszomszédok,relációk,számegyenesen hely 

keresés,sorozatok,szorzás,osztás(Í) 

2.Mennyiségek ,számok összehasonlítása(Í) 

Csoportosítások 

3.Halmazok(Í) 

Geometria 

4.Geometriai alakzatok felismerése.(Í) 

Mérés 

5.Egyszerű mérések mivel méred?,idő napirend.(Í) 

 

Tanulmányok alatti vizsgák követelményei 

speciális tagozaton 
4.évfolyamon 

II.félév 

 

Matematika  

írásban 

 

Számfogalom  

1.Számolás fejben ,írásban ,pótlás ,számszomszédok,relációk,számegyenesen hely 

keresés,sorozatok,(Í) 

2.Mennyiségek ,számok összehasonlítása(Í) 

Csoportosítások 

3.Halmazok(Í) 

Geometria 

4.Geometriai alakzatok felismerése.(Í) 

Mérés 

5.Egyszerű mérések mivel méred?,idő napirend.(Í) 

 

 

Tanulmányok alatti vizsgák követelményei 

speciális tagozaton 
2.évfolyamon 

I.félév 

 

Környezetismert  

Szóban 

 



 

1.Testünk, 

2.öltözködés,3.évszakok,4.téri helyzetek, 

5.szókincs, 

6.formaészlelés,szín észlelés, 

7környezetünk ismerete. 

 

 

 

Tanulmányok alatti vizsgák követelményei 

speciális tagozaton 
2.évfolyamon 

II.félév 

 

Környezetismert  

Szóban 

 

Témák szerinti elbeszélgetés1.Testünk egészségünk  

2.étkezés 

3.öltözködés 

4.évszakok hónap napok ismerete 

5.téri helyzetek 

6.szókincs, 

7.formaészlelés, 

8.szín észlelés, 

9.környezetünk ismerete lakóhely lakókörnyezet(SZ) 

 

Tanulmányok alatti vizsgák követelményei 

speciális tagozaton 
3.évfolyamon 

I.félév 

 

Környezetismert  

Szóban 

 

Témák szerinti elbeszélgetés1.Testünk egészségünk  

2.étkezés 

3.öltözködés 

4.évszakok hónap napok ismerete 

5.téri helyzetek 

6.szókincs, 

7.formaészlelés, 

8.szín észlelés, 

9.környezetünk ismerete lakóhely lakókörnyezet 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Tanulmányok alatti vizsgák követelményei 

speciális tagozaton 
3.évfolyamon 

II.félév 

 

 

Környezetismert  

Szóban 

 

Témák szerinti elbeszélgetés1.Testünk egészségünk  

2.étkezés 

3.öltözködés 

4.évszakok hónap napok ismerete 

5.téri helyzetek 

6.szókincs, 

7.formaészlelés, 

8.szín észlelés, 

9.környezetünk ismerete lakóhely lakókörnyezet(SZ) 

10.Élettelen és élő dolgok megkülönböztetése 

11.Élő természet ismerete.Házi állatok , vad állatok vízben ,erdőben ,mezőn élő állatok 

életközösségek növények. (SZ) 

 

 

 Tanulmányok alatti vizsgák követelményei 

speciális tagozaton 
4.évfolyamon 

I.félév 

 

 

Környezetismert  

Szóban 

 

Témák szerinti elbeszélgetés1.Testünk egészségünk  

2.étkezés 

3.öltözködés 

4.évszakok hónap napok ismerete 

5.téri helyzetek 

6.szókincs, 

7.formaészlelés, 

8.szín észlelés, 

9.környezetünk ismerete lakóhely lakókörnyezet(SZ) 

10.Élettelen és élő dolgok megkülönböztetése 

11.Élő természet ismerete.Házi állatok , vad állatok vízben ,erdőben ,mezőn élő állatok 

életközösségek növények. (SZ) 

 



 

12.Család. (SZ) 

 

 

  

Tanulmányok alatti vizsgák követelményei 

speciális tagozaton 
4.évfolyamon 

II.félév 

 

 

Környezetismert  

Szóban 

 

Témák szerinti elbeszélgetés1.Testünk egészségünk  

2.étkezés 

3.öltözködés 

4.évszakok hónap napok ismerete 

5.téri helyzetek 

6.szókincs, 

7.formaészlelés, 

8.szín észlelés, 

9.környezetünk ismerete lakóhely lakókörnyezet(SZ) 

10.Élettelen és élő dolgok megkülönböztetése 

11.Élő természet ismerete.Házi állatok , vad állatok vízben ,erdőben ,mezőn élő állatok 

életközösségek növények. (SZ) 

 

 

12.Család.Közlekedés ünnepek. 

13.Térképhasználat,alapismeretek ,domborzat.(SZ) 

 

 

  

 

  

 

 


