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3. évfolyam (NAT 2020) 

Az élettelen környezet kölcsönhatásai: 

• Ismeri az érzékszerveket. 

• Ismeri a mozgások sokféleségét, csoportosítja a mozgásformákat: hely- és 

helyzetváltoztató mozgás 

• Ismeri a halmazállapot-változásokat: fagyás, olvadás, forrás, párolgás, lecsapódás 

• Ismeri az égés feltételeit, fel tud sorolni éghető és nem éghető anyagokat. 

• Ismeri a víz körforgását. 

Az élő környezetünk: 

Ismeri az élőlények jellemzőit, tulajdonságait: 

• A növény részeinek felismerése, megnevezése: gyökérzet, szár, levél, virág, termés 

• Az élőlények és részeik jellemző érzékelhető tulajdonságai (szín, alak, nagyság, felületi 

minőség, összenyomhatóság, tömeg, hőmérséklet, íz, szag, hang) 

• A megfigyelt növényi részek szerepe a növény életében 

• A közvetlen környezetben élő növények és állatok megfigyelése, összehasonlítása. 

Megfigyelt jellemzőik alapján a növények és állatok szétválogatása, csoportokba 

rendezése 

• Az állatok testrészeinek felismerése, azok szerepe az állatok mozgásában, 

táplálkozásában, életmódjában 

Tájékozódás az időben: 

• életkorának megfelelően eligazodik az időbeli relációkban, ismeri és használja az 

életkorának megfelelő időbeli relációs szókincset; 

• naptárt használ, időintervallumokat számol, adott eseményeket időrend szerint sorba 

rendez; 

• napirendet tervez a napszakok változásaihoz kapcsolva.  

• felismeri a napszakok, évszakok változásai, valamint a Föld mozgásai közötti 

összefüggéseket; 

• megfelelő sorrendben sorolja fel a napszakokat, a hét napjait, a hónapokat, az 

évszakokat, ismeri ezek időtartamát, relációit;  

Ismeri az emberi élet szakaszait. 

Tájékozódás a térben: 

• Ismeri a fölfelszín vizeit. 

• Ismeri a fő- és mellékvilágtájakat. 

• Ismeri az alaprajz fogalmát. 

• Ismeri a térkép fogalmát és térképtípusokat. 

• Felismeri Magyarország térképét. 

 

 

 



4. évfolyam (NAT 2012) 

• A tanuló legyen képes a környezetében, tárgyak, élőlények, természeti formák, 

jelenségek önállóan megfigyelésére, a tapasztaltak elmondására, rögzítésére írásban és 

rajzban.  

• Ismerjen a tankönyvön kívül más ismerethordozókat, és azokból tudjon új ismeretekhez 

jutni.  

• Tudjon  önállóan  méréseket  végezni,  használja  helyesen 

 a  megtanult mértékegységeket.  

• Tudja a főbb jellemzőik alapján megkülönböztetni a halmazállapotokat. Használja 

helyesen az oldódás és olvadás szavakat. Ismerje az időjárás elemeinek nevét.  

• Megadott szempontok alapján tudjon csoportosításokat, rendszerezéseket végezni.  

• Tudja a világtájakat meghatározni. Legyen képes a leggyakoribb térképjelek alapján, 

elemi szinten térképet használni.  

• Ismerje környezetének, hazánknak legjellemzőbb felszíni formáit és felszíni vizeit.  

• Ismerje elemi szinten hazánk nagy tájait, környezeti értékeit, és az ott élő emberek 

életét. Tudjon lakóhelyén biztonságosan közlekedni.  

• Tudja felsorolni a növények és az állatok életéhez szükséges környezeti feltételeket. 

Ismerje fel és nevezze meg egy fás szárú, egy lágy szárú növény, egy emlős, egy madár, 

egy gerinctelen állat testrészeit.  

• Ismerje fel a házban és a ház körül élő leggyakoribb állatokat, háziállatokat. Tudja 

megkülönböztetni a leggyakoribb gyümölcseinket, zöldség- és szántóföldi 

növényeinket.  

• Ismerje testének működését elemi szinten. Tudjon a testén méréseket végezni.  

• Ismerje a talaj-, a víz-, a levegőszennyezés megelőzését, a szennyezés egészségkárosító 

hatásait.  

 

 


