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Magyar nyelv és irodalom 

A tanuló beszéljen érthetően, összefüggő mondatokban. 

Követhetően számoljon be élményeiről, olvasmányai tartalmáról.  

Szöveghűen mondja el a memoritereket. 

Ismerje az írott és nyomtatott betűket. 

Legalább szótagolva olvasson. 

 

 

Matematika 

Legyen képes a halmazok számosságának megállapítására. 

Használja helyesen a több, kevesebb, ugyanannyi szavakat és jeleket.  

Legyen képes növekvő és csökkenő számsorozatot felismerni és folytatni. 

Biztosan írja, olvassa és rendezze nagyság szerint a számokat a 20-as számkörben. 

Ismerje a számok kéttagú összeg- és különbségalakjait a húszas számkörben. 

Ismerje fel a páros és páratlan számokat.  

Legyen kellő gyakorlata az összeadás, kivonás alkalmazásában. 

Egyszerű szöveges feladatot tudjon megoldani. 

 

 

Környezetismeret 

Képes legyen a fő testrészeket és érzékszerveket megnevezni. 

Tudjon tájékozódni az iskolában és környékén. 

Mondja el saját személyes adatait és napirendjét szóban. 

Nevezze meg az évszakokat, ismerje azok jellemzőit. 

Ismerje az időjárás elemeit. 

 

 

mailto:fsi.titkar@gmail.com


Ferencvárosi Sport Általános Iskola és Gimnázium 
1096 Budapest, Telepy u. 17. 

Tel: 061/216-1214 
e-mail: fsi.titkar@gmail.com 

 
 

 
 

 

Testnevelés és sport  

 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) 

 

 

Vizuális kultúra  

 

Tudja személyes élményeit megjeleníteni képi formában.  

 Legyen képes egyszerű lenyomat készítésére.  

 Tudjon szabályos vonal, folt és színritmusra épített sort alkotni.  

 Legyen képes állatok és meseszereplők ábrázolására.  

 Legyen képes egyszerűbb tárgyak ábrázolására közvetlen szemlélet és emlékezet után. 

 

Ének zene 

Éneklés:20 magyar népi mondóka, népi játék népdal, műdal éneklése emlékezetből, egységes 

hangszínnel, helyes levegővétellel. 

A gyermekdalokhoz tartozó játékok ismerete, mozgásanyagának megfelelő ritmusú és tempójú 

előadása.  

Egyenletes lüktetéshez alkalmazkodó éneklés, járás.  

Improvizáció: Saját név ritmikai megjelenítése.  

Zenei ismeretek: A vonalrendszer ismerete. Ritmusírás. 
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Életvitel és gyakorlat 

 

Tudjon hosszúságot, nagyságot összehasonlítani.  

Képlékeny anyagból egyszerű formák alakítása.  

A célnak megfelelő munkaeszköz használata.  

Nevezzen meg néhány az anyaghoz kapcsolódó foglalkozást.  

Tudjon papírt alakítani az eddig tanult módokon.  Legyen képes a legegyszerűbb eszközök és 

szerszámok helyes és balesetmentes használatára. Tudjon alaprajzot készíteni körvonalazással.  

Tudjon síkban egyéni elképzelés alapján építeni.  

Tudja a szülei foglalkozását.  

Ismerje az alapvető egészségügyi követelményeket, és azokat alkalmazza is a mindennapi életben.  

Ismerje a lakás berendezési tárgyait és azok rendeltetésszerű használatát.  

Ismerje a célszerű takarékosság néhány szabályát. 
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