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Magyar nyelv és irodalom 

Értsen meg egyszerű szóbeli közléseket. Kérdésekre adjon értelmes, rövid válaszokat. 

Alkalmazza a mindennapi kommunikáció alapformáit a szokás szintjén: köszönés, bemutatkozás, 

megszólítás, kérdezés, kérés, köszönetnyilvánítás, köszöntés. 

Bizonyítsa közösen feldolgozott szöveg megértését: tanítói kérdések segítségével mondja el a 

tartalmat. 

Folyamatosan olvasson fel ismert szöveget gyakorlás után. 

Ismerje az ábécérendet.  

Ismerje fel a magán- és mássalhangzókat, különböztesse meg szóban és írásban a rövid és hosszú 

hangokat. 

Helyesen írjon le szavakat, szószerkezeteket, két-három mondatot másolással, tollbamondással. 

Legyen biztos a helyesírása a kiejtéssel megegyezően írt rövid szavak esetében. 

Jelölje biztosan a j hangot 20 - a tanulók által gyakran használt - szóban. 

Tudjon egyszerű szavakat megfelelően elválasztani. 

Kezdje a mondatot nagybetűvel, tagolja szavakra segítséggel. 

Javítsa hibáit tanítói irányítással. 

 

Matematika 

Tudja a tárgyak, személyek, jelenségek néhány jellemző tulajdonságát. 

Tudjon megadott szempont szerint rendezni, csoportosítani. 

Ismerje és használja a kisebb, nagyobb, több, kevesebb, szélesebb, keskenyebb, magasabb, 

alacsonyabb fogalmakat. 

Alakuljon ki számfogalma a 100-as számkörben. 

Ismerje a szorzó- és bennfoglaló táblát. 

Alkalmazza a feladatmegoldások során a négy alapműveletet. 

Egyszerű nyitott mondatot tegyen igazzá behelyettesítéssel, próbálgatással. 

Tudjon megoldani egyszerű szöveges feladatot, kövesse a megoldás menetét. 

Ismerje fel a téglalapot, négyzetet, háromszöget. 
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Környezetismeret 

Ismerje az ember érzékszerveit és azok szerepét. 

Ismerje és alkalmazza az egészséges életmód alapvető elemeit. 

Ismerje fel az évszakos és napszakos változásokat és kapcsolja ezeket az életmódbeli szokásaihoz. 

Ismerje fel a házi és vadon élő állatokat, fontosabb konyhakerti növényeket. Nevezze meg a növények 

fő részeit. 

Legyen képes a környezetünkben előforduló anyagok csoportosítására érzékelhető tulajdonságaik 

szerint.  

Ismerje fel a halmazállapotokat. 

Végezzen egyszerű megfigyeléseket a természetben, legyen képes egyszerű vizsgálatok és kísérletek 

kivitelezésére. 

Megfigyeléseit tudja megfogalmazni. 

 

Testnevelés és sport  

 

A gimnasztikai gyakorlatokat többnyire ütemtartással, pontosan hajtsa végre.  

Futásban tartós, gyors iramra legyen képes.  

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

Tudja a tarkónállást és a guruló átfordulást előre elvégezni. 

Tudjon folyamatosan ugrókötelet hajtani.  

Tudja a labdát folyamatosan pattogtatni. 

 

Vizuális kultúra  

 

 Tudja személyes élményeit megjeleníteni képi formában.  

 Tudjon mintázni, gyurmával plasztikát létrehozni.  

 Legyen képes egyszerű lenyomat készítésére.  

 Tudjon szabályos vonal, folt és színritmusra épített sor- és terülő díszt alkotni.  

 Legyen képes egyszerű báb tervezésére.  

 Tudjon egyszerűbb tárgyakat rajzolni modellezés után.  

 Legyen képes egyszerűbb tárgyak ábrázolására közvetlen szemlélet és emlékezet után. 
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Életvitel és gyakorlat 

 

Legyen képes térben építeni. 

Ismerje a kicsinyítés, nagyítás fogalmát.  

A papír, textil, fa legfontosabb tulajdonságainak ismerete.  

A célnak megfelelő szerszámok kiválasztása, használata.  

A gyalogos közlekedés szabályainak ismerete.  

Higiénés szokások a táplálkozásban, öltözködésben.  

Ismerje a pénz szerepét (a családban).  

Legyen tisztában azzal, hogy mi hol kapható (bélyeg – posta, tej – ABC).  

Ismerjen néhány hulladékhasznosítási módot a gyakorlatban.  

Használja a népi hagyományok nyújtotta tapasztalatokat.  

Tartsa rendben a munkahelyét.  

Takarékos anyagfelhasználás. 

 

Ének- zene 

 

20 magyar népi mondóka, népi játék népdal, műdal éneklése emlékezetből, egységes hangszínnel, 

helyes levegővétellel.  

A gyermekdalokhoz kapcsolódó játékok ismerete, mozgás anyagának megfelelő ritmusú és tempójú 

előadása.  

Kifejező szöveghű éneklés, a dalok ritmusának, hangulatának megfelelően.  

Saját név ritmikai és dallami megjelenítése. 

A tanult ritmusértékek felismerése, hangoztatása kottaképről.  

A vonalrendszer ismerete.  

Ritmusírás. 
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