
Környezetismeret 

Továbbhaladás alapfeltételei: 

1. osztály 

– képes az emberi testen a fő testrészeket megnevezni; 
– ismeri és alkalmazza az egészséges életmód alapvető elemeit; 
– tiszteli az élővilág sokféleségét, felismeri a természetvédelem fontosságát;  
– tud tájékozódni az iskolában és környékén; 
– felismeri az évszakos és napszakos változásokat és kapcsolja ezeket az 

életmódbeli szokásaihoz; 
– ismeri az időjárás elemeit, és az időjáráshoz illő szokásokat; 
– képes a használati tárgyak és gyakori, a közvetlen környezetben előforduló 

anyagok csoportosítására tulajdonságaik szerint; 
– felismeri a halmazállapotokat; 
– egyszerű megfigyeléseket végez a természetben 
 

2. osztály 

– képes az emberi test nemre és korra jellemző arányait leírni, a fő testrészeket 

megnevezni; 

– ismeri és alkalmazza az egészséges életmód alapvető elemeit; 

– képes a mesterséges és természetes életközösség összehasonlítására; 

– tiszteli az élővilág sokféleségét, felismeri a természetvédelem fontosságát;  

– tud tájékozódni az iskolában és környékén; 

– felismeri az évszakos és napszakos változásokat és kapcsolja ezeket az 

életmódbeli szokásaihoz; 

– ismeri az időjárás elemeit, az ezzel kapcsolatos piktogramokat értelmezi; ismeri 

az időjáráshoz illő szokásokat; 

– képes a használati tárgyak és gyakori, a közvetlen környezetben előforduló 

anyagok csoportosítására tulajdonságaik szerint; 

– felismeri a kapcsolatot az anyagi tulajdonságok és a felhasználás között; 

–  meg tudja különböztetni a mesterséges és természetes anyagokat;  

– felismeri a halmazállapotokat; 

– egyszerű megfigyeléseket végez a természetben, képes egyszerű vizsgálatok és 

kísérletek kivitelezésére; 

– képes az eredmények megfogalmazására, ábrázolására; 

– igényli az ok-okozati összefüggések keresését a tapasztalatok magyarázatára 

 



3. osztály  
 

– ismeri és alkalmazza az egészséges életmód alapvető elemeit az 
egészségmegőrzés és az egészséges fejlődés érdekében, a betegségek 
elkerülésére; 

– az életkorának megfelelően, a helyzethez illően felelősen viselkedik 
segítségnyújtást igénylő helyzetekben; 

– képes a hosszúság és az idő mérésére, a mindennapi életben előforduló 
távolságok és időtartamok becslésére; 

– képesség adott szempontú megfigyelések végzésére a természetben, természeti 
jelenségek egyszerű kísérleti tanulmányozására; 

– ismeri az élőlények szerveződési szintjeit és az életközösségek kapcsolatait,  
– képes az élőlények csoportosítására tetszőleges és adott szempontsor szerint;  
– képes egy természetes életközösséget bemutatni; 
 

4. osztály 

– ismeri és alkalmazza az egészséges életmód alapvető elemeit az egészségmegőrzés és 

az egészséges fejlődés érdekében, a betegségek elkerülésére; 

– az életkorának megfelelően, a helyzethez illően felelősen viselkedik segítségnyújtást 

igénylő helyzetekben; 

– képes a hosszúság és az idő mérésére, a mindennapi életben előforduló távolságok és 

időtartamok becslésére; 

– képesség adott szempontú megfigyelések végzésére a természetben, természeti 

jelenségek egyszerű kísérleti tanulmányozására; 

– képes a fenntartható életmód jelentőségének magyarázatára konkrét példán keresztül; 

– fel tudja sorolni a főbb életjelenségeket; 

– értelmezi a hagyományok szerepét a természeti környezettel való harmonikus kapcsolat 

kialakításában, illetve felépítésében; 

– ismeri és megnevezi a főbb növényi részeket, felismeri a fás- és lágyszárú növényeket; 

– képes az élőlények szerveződési szintjeinek és az életközösségek kapcsolatainak a 

bemutatására, az élőlények csoportosítására tetszőleges és adott szempontsor szerint; 

– képes egy természetes életközösséget bemutatni; 

– képes egy konkrét gyártási folyamat kapcsán a technológiai folyamat értelmezésére, 

ismeri az ezzel kapcsolatos felelős fogyasztói magatartást;  

– ismeri a főbb világtájakat; 

– képes Magyarország elhelyezésére a földrajzi térben, ismeri néhány fő kulturális és 

természeti értékét; 

– képes az informatikai és kommunikációs eszközök irányított használatára az 

információkeresésben és a problémák megoldásában. 

 


