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Környezetismeret 

1-4. évfolyam 

 

Alapelvek, célok: 

A környezetismeret területen folyó nevelés-oktatás során a tanulók 

lehetőséget és hathatós segítséget kapnak ahhoz, hogy korszerű 

természettudományi műveltséget, világképet, gondolkodás- és 

szemléletmódot építsenek fel magukba.  

Megismerkedhetnek az anyagok tulajdonságaival, a természeti környezet 

változásaival. A környezettudatos, a természeti kincseit védő, óvó magatartás 

a Föld iránt érzett felelősség kialakításához járul hozzá. A műveltségi terület 

arra hívja fel a tanulók figyelmét, hogy az ember része a természetnek, annak 

rendszereivel megbonthatatlan egységet alkot, társadalmi és egyéni 

cselekvései a természet folyamatainak részét képezik. Ez az összefonódás 

mutat rá az ember, az emberiség és az egyének sajátos felelősségére is. A 

műveltségi terület keretei között a természeti és technikai problémák 

társadalmi viszonyokat is figyelembe vevő megoldására nevelhetjük a 

tanulókat, viszonyaikat változtatni képes, aktív, kritikus, kreatív emberekké 

formálva őket. 

A lakóhelyi, iskolai, települési, majd hazánk értékeinek megismerése, 

megszerettetése olyan pozitív attitűd kialakulását segítse elő, mely (az élő és 

élettelen környezet megóvására, védelmére ösztönöz) erősíti a lakóhelyhez 

való kötődést, s ezzel a hazánkhoz és a nemzetünkhöz tartozás érzését 

alapozza meg. 

A tantárgy hangsúlyos feladata, hogy a tanulók az ismeretlennel való 

találkozás módszereinek elsajátítása közben megfelelő irányítással 

megalapozzanak egy olyan tapasztalati tudást, mely a további 

tanulmányaikhoz szükséges. 

 

Fejlesztési feladatok 

1. Tájékozódás a tudomány- technika – társadalom kölcsönhatásáról, a 

természettudományról, a tudomány és a tudományos megismerés 

természetéről. 
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- Természettudományi ismeretekkel tárgyalható technikai, társadalmi 

kérdések megfogalmazása a családi környezetből hozott s az életkornak 

megfelelő ismeretrendszerekből kiindulva. A kérdésfeltevés, az alapos 

vizsgálat igényének kialakítása. 

- A természeti környezetnek mint a világ védelemre szoruló részének 

értelmezése. Annak fokozatos belátása, hogy az emberi tevékenység és maga 

az ember a természeti folyamatok szerves része. 

- A tudományos vizsgálat iránti igény fokozatos formálása. 

- A mindennapi életben használt, a gyerekek által jól ismert néhány 

technikai eszköz működésének magyarázata.  

Az anyag nyersanyagból termékké alakulásának végigkísérése példákon. 

2. Természettudományos megismerés 

- A természeti és technikai tárgyakkal, jelenségekkel összefüggő elképzelések 

megfogalmazására, az ezekkel kapcsolatos megbeszélésekben való részvétel. 

- A mindennapokban fontos szerepet játszó mennyiségek és azok mérésének 

fokozatos megismerése, gyakorlása. A vizsgálat jelenségekkel kapcsolatos 

előzetes tudás számbavétele a kísérletek végzése előtt. 

- Tájékozódás az egyszerűbb forrásanyagokban tanítói segítséggel. 

- Változások felismerése, azok fontosabb okainak megnevezése tanulói 

segítséggel. 

- A különböző tárgyak, élőlények, jelenségek tanult jellemzőinek elemi szintű 

összehasonlítása, csoportosítása megismert vagy elképzelt szempontok 

alapján. 

- Egyszerű képi és szöveges információk, jelek értelmezése a megismert 

területeken. 

Vesse össze a természeti és az ember alkotta környezetről különféle módon 

szerzett ismereteit egymással, rendezze azokat különböző csoportok szerint. 

Vizsgálódásainak eredményeit elemezze, értelmezze. 

Ismerje fel a környezetében előforduló veszélyhelyzeteket. Alkalmazza a 

tanultakat a mindennapi életproblémáinak megoldásában.  

Lássa be, hogy környezetének állapota saját egészségére is hatással van, 

igényelje az egészséges életkörülményeket. Ismeretei ébresszék rá, hogy 

felelős a természet védelméért, életkorának megfelelő szinten 
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környezettudatos magatartásával, gondolkodásával járuljon ehhez hozzá, 

becsülje meg környezetének értékeit. 

Tájékozódjon a biztonságot szolgáló szervezetek (mentők, tűzoltók, 

rendőrség, polgári védelem) munkájáról. 

Fejlődjön alkalmazkodóképessége veszélyhelyzetben (menekülés, 

segítségkérés). 

 

3. Tájékozódás az élő és az élettelen természetről 

- A tárgy és anyag megkülönböztetése nyelvhasználatban. 

Anyagfajták különbözőségének felismerése, anyagfajták megnevezése. Az 

anyagfajta és használata közötti összefüggés felismerése. 

- Egyszerűbb anyagok technikai formálása, használati tárgyak készítése. 

- Halmazállapotok bemutatása, megkülönböztetése (pl. a porok nem 

kemények de szilárd anyagok. A nagyobb viszkozitású folyadék is folyadék). 

- Halmazállapot változások felismerése. Konkrét halmazállapot változások 

során annak bemutatása, hogy az anyagok nem tűnnek el. 

- Az anyag szerkezetével kapcsolatos gyermeki elképzelések feltárása. 

- Játékos ismerkedés egyszerű keverékkel. 

- Változások párkölcsönhatásban. Mi változott? Mi változik? Mi csökken? Mi 

nő?  

- Egyszerű játékok a hang, a fény és a hő terjedésével kapcsolatban. 

- Ismerkedés egyes technikai eszközök folyamatos működését lehetővé tevő 

anyagokkal és jelenségekkel. A készlet végességének megbeszélése (energia). 

 - Ismerkedés az információk átadásának egyszerű módjaival. 

- A térérzet tudatosítása, tájékozódás, a térben, irányok, távolságok, 

hosszak, nagyságrendek meghatározása. 

- Ismerkedés a természet könnyen megfigyelhető ciklusaival. Adatok 

rögzítése. Tájékozódás a mindennapok időviszonyaiban. A mozgásban 

megnyilvánuló állandóság és változás tanulmányozása egyszerű példákon. 

- A Naprendszerbeli égitestek viszonyaival, valamit a föld alakjával 

kapcsolatos tudományos kép megformálása. 

- Ismert állapotok, változások, folyamatok elkülönítése, megnevezése, a 

rendszerek leírásban való használata. 
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- Az élet értelmezésére vonatkozó gyermeki elképzelések felszínre hozása, 

ütköztetése más elképzeléssel. Az életjelenségekhez kötött életértelmezés 

fokozatos erősítése. Az élő és élettelen összehasonlítása. 

- A születéssel, az egyedfejlődéssel és az öröklődéssel kapcsolatos gyermeki 

elképzelések felszíne hozása, összehasonlítása a tudományos nézetekkel. 

(természetesen az előzetes tudásával feldolgozható témákban). 

A szerv-, szervezet-, fajta-, fajszintekkel való ismerkedés példákon keresztül. 

- az élőlények három „felsőbb” nagy országhoz tartozó fogalmak (állat, 

növény, gomba) kiszélesítése, az állat és növényfogalom gazdagítása, a 

kezdeti gyermeki elképzelések meghaladása. 

- A növények anyagcseréjével kapcsolatban kialakult gyermeki elképzelések 

feldolgozása, alternatívák felállítása. 

- Törekvés a szervezet számára szükséges egészséges táplálékok ismeretére 

alapozott, megfelelő táplálkozási szokások kialakítása. Annak felismertetése, 

hogy a környezet állapota az ember egészségére is hatással van. 

- A testi fogyatékossággal élő emberek elfogadására való tudatos nevelés. 

- Néhány könnyen átlátható, megérthető, a gyermekeket közvetlenül, a 

gyakorlatban is érintő, helyi környezetvédelmi problémával való foglalkozás. 

- Egyéni és közösségi környezetvédelmi cselekvési formák kialakítása. 

Legyen tájékozott arról, hogy mely élelmiszerek fogyasztása szükséges 

szervezetünk egészséges fejlődéséhez. Tartózkodjék az élvezeti és 

kábítószerek kipróbálásától. Érdeklődjön az iránt, hogy mely anyagok 

szennyezhetik leggyakrabban a környezetét, mely anyagok, eszközök a 

háztartás leggyakoribb veszélyforrásai. 

 

4. Tájékozódás térben - időben 

- - Egyszerű térképek másolása kézi munkával. A térkép legfontosabb 

elemeinek felismerése: vizek, domborzati jelölések, államhatárok, 

települések. 

A tájékozódás alapját a természeti jelenségek megfigyelése képezze. Figyelje 

meg a ciklusok ismétlődését, a mozgásban megnyilvánuló állandóságot és 

változást, mutassa be azokat egyszerű példákon. Tájékozódjon a 

mindennapok időviszonyaiban. Figyelje meg a napszakok és évszakok 
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váltakozását. Szerezzen gyakorlatot az idő mérésében, a mindennapi 

életünket meghatározó időtartamok becslésében. Saját tapasztalat alapján 

vegye észre az idő múlását, az élőlények – közöttük saját  maguk – 

változását, a változások  szabályszerűségét, annak okait.  

Helyszínek modellezése (pl. vázlatrajz, terepasztal, makett.) 

- Megismerkedjenek néhány helyi hagyománnyal, néhány történettel a 

lakóhely múltjából, továbbá a környék, a lakóhely természeti értékeivel. 

- Ismerkedjenek meg néhány magyar, nemzeti és etnikai kisebbségi 

népszokással, hagyományos mesterségekkel. 

- Mit jelent az, hogy magyarok vagy más nemzetiségűek vagyunk? 
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1.évfolyam 

 

 
Témakörök, tartalmak 

 

Alapismeretek A megismerési módszerek alapozása (folyamatos) 

 A közvetlen természeti környezet felismerése, megfigyelése, 

összehasonlítása, az elemek, jelenségek, tulajdonságok megnevezése, 

csoportosítása. 

 Összefüggések, kapcsolatok felfedezése, változások megfigyelése a 

természetben, a tapasztalatok rajzos rögzítése, szóbeli 

megfogalmazása. 

 A természet megfigyelése különböző időszakokban. 

 Gyakorlat az érzékelhető tulajdonságok megfigyelésében, 

megnevezésében, felismerésében. 

 A természet értékeinek tudatos védelme 

 A mese és valóság összevetése dramatikus helyzetekben. 

 

Az élettelen természet témaköréből (4) 

 A tárgyak érzékelhető tulajdonságai, rendezés. A természetes és 

mesterséges környezet tárgyai, azok anyagai. Kapcsolat a tárgy 

tulajdonságai és rendeltetése között. 

 A nap időtartama napszakok változása. Időmérés eszköze az óra. 

 Az időjárás elemeinek megfigyelése, a víz megjelenési formái a 

természetben. 

 Az évszakokhoz kapcsolódó ünnepek, szokások megismerése. 

Részvétel az iskolai hagyományos ünnepeken. 

 Pénzérméink, takarékosság. 

 Megemlékezés a Víz Világnapjáról (Március 22.) Témanap. 

 Megemlékezés a Föld Napjáról (Április 22.) 

 Megemlékezés a Takarítási Világnapról (Szeptember 23.) Témanap. 

 

 

 



 7 

Tájékozódási alapismeretek (5) 

 A közvetlen környezet megismerése, eligazodás a lakóhelyen. Az iskola 

neve, címe, helységei, rendeltetése. 

 Az iskola neve. Az iskola legfontosabb helyiségei, azok rendeltetése. Az 

iskola környékének jellemző közterei. 

 Saját testhez viszonyított irányok (előtte, mögötte, mellette, alatta, 

fölötte, jobbra, balra) 

 A település neve, a lakóhely pontos címe. 

 A közvetlen környezet nevezetességei. 

 Gyalogos közlekedés legfontosabb szabályai (átkelés, közlekedés a 

járdán, közlekedési lámpa) 

 Térbeli viszonyok, gyakorlása oktató játékokon keresztül ikonok, jelek 

készítése, jelentésük értelmezése. 

 

Alapismeretek az élő természet témaköréből (16) 

 A közvetlen környezetben megfigyelt növények fő részei : gyökérzet, 

szár, törzs, virág, termés. növények alakja, színe, illata, élőhelye 

jellemzői. Alapvető növénygondozás. 

 A közvetlen környezetben megfigyelt állatok jellemzői: testfelépítése, 

mozgása, életmódja, hangja, táplálkozása. 

 Leírás külső jegyek alapján, csoportosítás külső jegyek alapján, 

rendezés tulajdonságaik és élőhelyük alapján. 

 Az élő és élettelen közti különbség. 

 A tanulók közvetlen környezetében természetes és mesterséges 

élőhelyeken előforduló emlősállatok, madarak, ízeltlábúak kültakarója 

és a testrészek érzékelhető tulajdonságai (alak, szín, felületi 

tulajdonságok, illat, hang). 

 Megemlékezés a Madarak és Fák Napjáról (Május 10.) 

 Megemlékezés az Állatok Világnapjáról (Október 4.) 

 Megemlékezés a Környezetvédelmi Világnapról (Június 5.) 

 

 



 8 

Testünk és életműködéseink (10) 

 Egészségünk védelme, tisztálkodás, helyes táplálkozás, mozgás. 

 Növényi táplálékaink: zöldségek, gyümölcsök, az egészséges 

táplálkozás. 

 Gyakori betegségek felismerése, megelőzésük. 

 Személyes higiéné, helyes tisztálkodási szokások. 

 Az iskolai környezet tisztántartása. 

 Az időjárás és az ember: öltözködés, életmód. 

 Szervezetünk ritmusai, érzékszerveink szerepe, védelme. 

 Balesetmegelőzés, segítségkérés (mentők, tűzoltók, rendőrség) 

 Helyes napirend kialakítása, mindennapi testedzés fontossága. 

 

A továbbhaladás feltételei 

 

Az első évfolyam nem határoz meg továbbhaladáshoz szükséges feltételeket. 

 

Taneszközök: transzparensek, faliképek, kísérletek végzésére alkalmas 

eszközök (borszeszégő, edény, vasháromláb, drótháló, nagyító stb.) térkép, 

demonstrációs óra, hőmérő. 

 

Tanórán kívüli írásbeli és szóbeli feladatok (Házi feladat): 

 

A tananyaghoz kapcsolódó rövid, legfeljebb 10 percet igénybe vevő írás vagy 

rajzolási feladat, melynek célja az órán elsajátított ismeretanyag 

gyakoroltatása, rögzítésének elősegítése. 

 

Ellenőrzés, értékelés, minősítés: 

A tanulók tanórai és házi feladat formájában végzett tevékenységének 

ellenőrzése és szóbeli értékelése folyamatos. A tanulók tájékozottságáról, órai 

aktivitásáról, a természet iránti pozitív hozzáállásáról negyedévenként 

írásbeli értékelést adunk. 
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Fogyasztóvédelem: 

 

Az egészséges életkörülmények igénylése. Érdeklődés a közvetlen 

mesterséges környezet iránt.  

2. évfolyam 
 

Témakörök, tartalmak 

 

A megismerési módszerek alapozása (folyamatos) 

 Az élő és élettelen természet megkülönböztetése, leírása, 

összehasonlítása megfigyelés segítségével. 

 Megfigyelések lejegyzése rajzban, beszámolás a tapasztalatokról.  

 Mérhető tulajdonságok, mérés a gyakorlatban, alkalmilag választott és 

szabvány mértékegységekkel.  Becslés. 

 Tapasztalatok kifejezése élőszóban, rajzban, írásban, tanítói 

segítséggel 

 A természet értékeinek felkutatása, tudatos védelme.  

 Tárgyakból gyűjtemények készítése, rendezése. 

 Gyűjtőmunka információforrásokból. 

 

Alapismeretek az élettelen természet témaköréből (10) 

 Tárgyak csoportosítása, összehasonlítása, anyagok mérhető 

tulajdonságai, becslés, mérés, halmazállapotok. 

 Az érzékszervek szerepe környezetünk megismerésében 

 Az anyagok csoportosítása (fa, papír, üveg, textíl, fém, ásvány) 

 Az anyagok tulajdonsága és felhasználhatóságuk közötti kapcsolat. 

 Anyagok érzékelhető tulajdonságainak vizsgálata (szín, alak, 

hőmérséklet, felület, keménység, rugalmasság, íz, szag) 

 Élelmiszerek 

 Az időjárás tényezőinek irányított megfigyelése. 

 Környezetszennyező anyagok, veszélyhelyzetek. 

 Március 22. A Víz Világnapja. Témanap 

 Április 22. A Föld Napja. Témanap 

 Szeptember 23. Takarítási Világnap. 
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Tájékozódási alapismeretek (4) 

 A lakóhely és környékének természetföldrajzi jellemzői. Út az otthontól 

az iskoláig, (közterületek, közintézmények, közlekedési eszközök, 

nevezetes, érdekes épületek.  

 A település lakóinak élete régen és most. 

 A település házai egykor és most. 

 A lakóhely és környéke felszínének jellemzői formái, vizei, ezek 

mérhető tulajdonságai. 

 

Alapismeretek az élő természet témaköréből (11) 

 Az élőlények táplálkozása, légzése, szaporodása, növekedése, fejlődése, 

pusztulása. 

 Kapcsolatok a természetben, természeti jelenségek okai, 

következményei. 

 Az idő és az életmód kapcsolata (téli álom, költöző madarak, évelők) 

 Az állatok viselkedésének megfigyelése, leírása, összehasonlítása. 

 A vadon élő és a tenyésztett, kedvtelésből tartott állatok élete közti 

különbség.  

 A termesztett növények megfigyelése, leírása, vizsgálata. 

 Növényi táplálékaink. 

 Gyümölcsök, zöldségek szerepe az egészséges táplálkozásban. 

 Május 10. Madarak és Fák Napja. 

 Október 4. Állatok világnapja 

 Június 5. Környezetvédelmi Világnap. 

 

Testünk és életműködéseink (10) 

 Főbb testméretek: magasság, tömeg, mellbőség, arasz. 

 Érzékszerveink. 

 Mérhető tulajdonságok: légzésszám, pulzusszám, testhőmérséklet. 

 Életműködések egészséges és attól eltérő állapotban. 

 Az egészség védelme: életmód, táplálkozás, tisztálkodás. 
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 A környezet szervezetünkre gyakorolt hatásai (napsugárzás, hő, zaj, 

fény, képernyő) 

 Helyes fog és testápolás. 

 Viszonyunk a fogyatékkal élő embertársainkhoz. 

 Fogyatékos, sérült embertársaink. 

A továbbhaladás feltételei 

 

Tudjon méréseket végezni, használja a tanult mértékegységeket. 

Megfigyeléseiről, tapasztalatairól tudjon beszámolni a tanítói kérdések 

alapján. Ismert témakörben tudjon megadott szempont szerint 

csoportosítani.  Ismerje fel a tanult jelenségeket rajzról, képről. Használja 

helyesen a napszakok nevét. Sorolja fel az évszakokat és hónapokat helyes 

sorrendben. Nevezze meg az évszakok jellemző időjárási jelenségeit. 

Mutasson be a tanult élőlények közül egyet, sorolja fel jellemző külső jegyeit. 

Tájékozódjon saját testén. Ismerje és használja pontosan a helyet, helyzetet 

jelentő kifejezéseket (előtte, mögötte, között, alatt, fölött, mellett) Ismerje 

lakóhelye főbb jellegzetességeit. Tudjon segítséget kérni veszélyhelyzetekben, 

Ismerjen alapvető illemszabályokat, közlekedési szabályokat. Ismerje az 

alapvető egészségvédelmi szokásokat. Legyen jártas a közvetlen környezet 

gondozásában, ápolásában. 

 

Taneszközök: Transzparensek, faliképek, hőmérők, demonstrációs óra, 

mérőszalag, mérleg, térkép, homokasztal, nagyító. 

 

Tanórán kívüli írásbeli és szóbeli feladatok (Házi feladat): 

 

A tananyaghoz kapcsolódó, legfeljebb 10 percet igénybevevő írás, 

rajzolási feladat, illetve a tananyaghoz kapcsolódó fogalmak rögzítése, 

gyakorlása. 

 
Ellenőrzés, értékelés, minősítés: 

 

A tanulók tanórai és házi feladat formájában végzett tevékenységének 

ellenőrzése folyamatos. 
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A tanulók tájékozottságáról, órai aktivitásáról, természet iránti pozitív 

hozzáállásáról, munkájáról folyamatosan szóban, tematikus tesztek, 

feladatlapok kitöltésével, félévenként szöveges értékelést adunk. 

 

Fogyasztóvédelem: 

Különféle anyagok vizsgálata érzékszerveink által. Törekvés a szervezet 

számára szükséges táplálék ismeretére. 

 
 

 

3. évfolyam 

 
Témakörök, tartalmak 

 
A megismerési módszerek alapozása (folyamatos) 

 A természet jelenségeinek, folyamatainak, elemeinek megfigyelése, 

leírása, összehasonlítása, csoportosítása, tulajdonságok, történések 

megnevezése. 

 Az élő és élettelen természet vizsgálata, kísérletekkel kapcsolatos elemi 

szokások. a tapasztalatok kifejezése élőszóban, rajzban, írásban tanítói 

segítséggel. 

 A megfigyelés irányítása algoritmus felhasználásával. 

 Alapvető kísérleti eszközök készítése és alkalmazása, bizonyítás, 

egyszerű kísérletek végzése. 

 A környezet óvása, védelme. 

 Egyszerű mérések, becslés (m, dm, cm, mm, t, kg, g, i, dl, cl, ml, hl, 

óra, perc, másodperc, °C ) 

 Ismerkedés a közvetlen tapasztalással nem megszerezhető ismeretek 

forrásaival (gyermekenciklopédia, egyszerű képes határozók, térképek, 

álló-és mozgóképek) 

 Adatok gyűjtése, ábrázolása. 

 

Alapismeretek az élettelen természet témaköréből (20) 

 Tárgyak csoportosítása, anyagok mérhető tulajdonságai, becslés, 

mérés, halmazállapotok, változások megfigyelése. 

 Az érzékszervek szerepe környezetünk megismerésében. 
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 Az anyagok csoportosítása (fa, fém, textil, üveg, papír, fém, ásvány) 

 Élelmiszerek 

 Környezetszennyező anyagok, veszélyhelyzetek. 

 Hőmérséklet változása. Halmazállapot változások a mindennapi 

életben. 

 Az időjárási jelenségek és az anyag tulajdonságainak változása. 

Fagyás, olvadás, párolgás, forrás, lecsapódás megfigyelése. Az olvadás 

és oldódás megkülönböztetése. 

 A fényjelenségek megfigyelése és vizsgálata. Az anyagok és a fény 

kölcsönhatása. Az árnyék megfigyelése, vizsgálata tanteremben, 

szabadban. A mágnes érzékelhető tulajdonságai, mágnesek egymásra 

hatása. A mágnes és különböző anyagú tárgyak egymásra hatása. 

 Vizsgálódás mágnesekkel. 

  Éghető és éghetetlen anyagok. Az égés mint veszélyforrás. Veszélyre 

figyelmeztető jelek. 

 Március 22. A Víz Világnapja. Témanap. 

 Április 22. A Föld Világnapja. 

 Szeptember 23. Takarítási Világnap. Témanap. 

 

Tájékozódási alapismeretek (12) 

 A lakóhely felszíni formái, vizei, a felszíni formák felismerése, jellemzői. 

 Egyszerű alaprajzok, útvonalrajzok készítése, leolvasása. 

 A valóság és ábrázolás kapcsolata, kicsinyítés. 

 Útvonalrajzok, térképvázlatok térképszerű ábrázolások ismert terepről. 

 A valóság térképi ábrázolása jelekkel. 

 A négy fő világtáj. Az iránytű. 

 Élet a fővárosban és az ország más vidékein. Hazánk fővárosa 

Budapest. Lakóhelyünk nevezetes, gyerekek szempontjából érdekes 

épületei, létesítményei. 
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Alapismeretek az élő természet témaköréből (20) 

 A növények életfeltételei (levegő, víz, fény, hő, talaj) A környezet 

változásainak hatása a növények életére. A növényi élet évszakos 

ritmusa. 

 A virág részei. 

 Az állatok tulajdonságai. Az állatok életéhez nélkülözhetetlenkörnyezeti 

feltételek vizsgálata. 

 Élőhelyek változása az állatok életére. Az állatok évszakok szerinti 

viselkedése. 

 A növények és állatok kapcsolata egymásrautaltsága. 

 Helyes viselkedés a természetben. A természeti értékek védelme. 

 Május 10. Madarak és Fák Napja. 

 Október 4. Állatok Világnapja. 

 Június 5. Környezetvédelmi Világnap. 

 

Testünk és életműködésünk (12) 

 Információk gyűjtése az egészségkárosító életmódról, a drog és a 

nikotin hatásáról. 

 Testápolás, tisztálkodás, mozgáskultúra. Egészséges életmód, helyes 

napirend. 

 Egészség és a sport kapcsolata. 

 A környezet változásainak hatása szervezetünkre. 

 Testünk mérhető tulajdonságai. 

 Segítségnyújtás balesetben, betegápolás, a beteglátogatás szabályai. 

 A különválogató hulladékgyűjtés jelentőségének felismerése, 

fontossága. 

 

A továbbhaladás feltételei 

 

Egyszerű kísérletek, vizsgálatok elvégzése az élő és élettelen természet 

tulajdonságainak bemutatására, tapasztalatok rögzítése. Igazságtartalmak 

eldöntése. Felszíni formák megnevezése, felismerése. A virág részeinek 
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felismerése, megnevezése. Az állatok testfelépítésének, életmódjának 

ismerete. Tájékozódjon egyszerű térképvázlaton. Ismerje a fő világtájakat. 

Használja a tanult mértékegységeket. Ismerje a hőmérőt. Nevezze meg az 

anyag halmazállapotait, azok néhány jellemzőit. Használja az oldódás, 

olvadás szavakat. Ismerje a tűzoltók, mentők, rendőrök hívószámát. Testünk 

főbb méretei, működésük. Ismerje hogyan kerülhetők el a betegségek. 

Nevezzen meg a környezetéből néhány fontosabb, jellemző élőlényfajt. Sorolja 

fel az élőlények életfeltételeit. Nevezze nevén a település jellemző felszíni 

formáit, felszíni vizeit, nevezetes épületeit. Tájékozódjon az iskola 

környékéről készített egyszerű térképvázlaton. Állapítsa meg a fő világtájakat 

iránytű segítségével. Vegyen részt környezetvédelmi akciókban. 

 

Taneszközök: Mértékegységek falikép, hőmérők, mérleg, mérőszalag, 

borszeszégő, vasháromláb, főzőpohár, kémcsőfogó facsipesz, üveglap, 

faliképek, transzparensek, tanítói képcsomag (1-4), térképek, tárolóedények. 

 

Tanórán kívüli írásbeli és szóbeli feladatok (Házi feladat): 

 

Tananyaghoz kapcsolódó, legfeljebb 15 percet igénybe vevő írás, rajzos 

feladat, tananyaghoz kapcsolódó fogalmak, rövid memoriterek rögzítése, 

gyermeklexikonok, térképek segítségével egyszerű gyűjtőmunkák végzése. 

 

Ellenőrzés, értékelés, minősítés: 

A tanulók tanórai és házi feladat formájában végzett tevékenységének 

ellenőrzése és szóbeli értékelése folyamatos. A tanulók tájékozottságáról, 

tudatos természetvédelmi tevékenységéről, órai aktivitásáról félévenként 

szöveges értékelést adunk. Értékelés formái: tematikus tesztek, feladatlapok 

kitöltése, rövid, kérdésekre válaszoló szóbeli feleltetés. 

 

Fogyasztóvédelem: 

 

Környezetünket veszélyeztető dolgok megismerése. Élelmiszerek tárolása 
tartósítása. 
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4. évfolyam 

 

Témakörök, tartalmak 

 
A megismerési módszerek alapozása (folyamatos) 

 

 Tájékozódás, helymeghatározás, viszonyítás a gyakorlatban, 

folyamatok nyomonkövetése. 

 Mérés, a mértékegységek használata... 

 Természeti jelenségek megfigyelése, következtetések, egyszerű 

összefüggések felismerése. 

 Megfigyelés, leírás, összehasonlítás, csoportosítás, vizsgálódás, 

egyszerű kísérletek végzése, a tanulók közvetlen környezetében lévő 

tárgyak és élőlények érzékelhető tulajdonságai körében 

 Földrajzi nevek, fogalmak ismerete, illetve ezek használata a 

tájegységek bemutatásakor. 

 Az ember és a természet egymáshoz való viszonya. 

 Tájékozódás a természet és környezetvédelemről. 

 Könyvtárhasználat, ismeretforrások (lexikonok, térképek) 

felhasználása tanítói segítséggel, ezek rögzítése rajzban írásban. 

 Könyvtári informatika 

 

Alapismeretek az élettelen természet témaköréből (20) 

 

 Az otthon, az iskola, a lakóhely tisztasága, szennyező forrásai. A helyes 

viselkedési szokások gyakorlata. 

 Az ásványi anyagok, talaj, víz, levegő vizsgálata, a szennyező anyagok 

ismerete. 

 A közvetlen környezet megóvása, információk gyűjtése a 

szennyeződések káros hatásáról (folyamatos) 

 Lakóhely levegőjének, vizeinek tisztasága, szennyezettsége, 

szennyezőforrások, ezek hatása az élőlényekre. 

 Megelőzés, védekezés. 

 Szelektív hulladékgyűjtés fontossága. Hulladékgyűjtő szigetek. 
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 Viselkedési szokások hatása a jövőre. 

 Környezetvédelmi technológiák, anyag-nyersanyag-termék, keletkező 

hulladék kezelése. 

 Energia. Egyszerű játékok a hang, a fény és a hő terjedésével. 

Energiahordozók (kőolaj, földgáz, szél, víz) 

 Föld és az Univerzum. Helyünk a világegyetemben 

 Március 22. A Víz Világnapja. Témanap. 

 Április 22. A Föld Napja. 

 Szeptember 23. Takarítási Világnap. Témanap.  

 

Tájékozódási alapismeretek (20) 

 Tárgyak helyének meghatározása, viszonyítás, távolságok. A tér. 

Irányok és távolságok a térképen és a valóságban. 

  A fővilágtájak és mellékvilágtájak. 

 Tájékozódás a szabadban és a tanteremben. 

 Tájékozódás térben és síkban, alaprajzok készítése, leolvasása. 

 Térkép, tájékozódás térképvázlaton. 

 A felszín ábrázolása (színek, számok) földgömb, domborzat és vízrajz 

ábrázolása. 

 A Föld forgása (nappalok, éjszakák). 

 Magyarország helye a fölgömbön, Magyarország legnagyobb folyóinak 

és tavainak felismerése. 

 Hazánk természeti szépségei, magyarok a határon túl, híres magyarok 

a világban. A lakóhely nevezetes szülöttei. Népcsoportok, kisebbségek 

Magyarország területén. Településtípusok. 

 Kerékpáros közlekedés szabályai, balesetek elkerülése 

 Egyszerű utazás megszervezése- menetrend. 

 Adatok gyűjtése, értelmezése, csoportosítása, rendezése 
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Alapismeretek az élő természet témaköréből (20) 

 

 Magyarország tájegységeinek jellemzői. 

 Néhány hazai gyümölcs, konyhakerti növény, szántóföldi növény 

megismerése (szilvafa, almafa, szőlő, paradicsom, paprika, sárgarépa, 

petrezselyem, káposztafélék, vöröshagyma) 

 Növényi és állati eredetű anyagok vizsgálata, élet és pusztulás, 

környezet és élőlény kapcsolata. 

 Madarak, halak, emlősök, bogarak, lepkék megismerése, jellemzői, 

(mérete, testfelépítése) jellemző részei, szervei, táplálkozása, 

szaporodása, alkalmazkodása. 

 Közös tulajdonságok. 

 Az erdő, a füves és vizes élőhelyek jellemzői. 

 Az ember hatása az élőhelyekre. A természet védelmének fontossága. 

Helyi védett természeti értékek. 

 Május 10. Madarak és Fák Napja. 

 Október 4. Állatok Világnapja. 

 Június 5. Környezetvédelmi Világnap 

 Honlapok meglátogatása: adatgyűjtés 

 

Testünk és életműködésünk (5) 

 

 Az emberi életkor szakaszai, különböző életkorú emberek 

életműködései. 

 Helyes és helytelen szokások, az egészséget károsító szokások 

(dohányzás, alkohol, drog) 

 Reklámok hatása életünkre. 

 Környezeti állapot és az emberi élet közötti összefüggések vizsgálata. 

 Evolúció, öröklődő emberi tulajdonságok, születés és egyedfejlődés. 

 Testi fogyatékosság, a másság elfogadása. Segítségnyújtás tolerancia. 
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A továbbhaladás feltételei 

 

Helymeghatározás, viszonyítás világtájak szerint. A fővilágtájak és a 

mellékvilágtájak neve, alkalmazása. A térkép ismerete, használata, alapvető 

jelölések leolvasása. Ismerje a domborzat jelölését a térképen. Tájegységek, 

vizek, és a főváros bemutatása (Alföld, Kisalföld, Alpokalja, Dunántúli-

dombság, Dunántúli-középhegység, Északi-középhegység, Duna, Tisza, 

Balaton, Budapest) 

Ismerje lakóhelye védett természeti kincseit. Az állatok testfelépítése, 

elnevezések használata, néhány összefüggő mondatos felelettel válaszoljon. 

Mutasson be egy ismert növényt, emlőst, madarat és gerinctelen állatot a 

lakóhely környezetéből. Ismerjen a tankönyvön kívül más ismerethordozókat, 

tananyaghoz kapcsolódó információkat. Ismerjen a környezetében 

környezetszennyező forrásokat, ismerje azok egészségkárosító hatásait. 

Tudjon egyszerű méréseket végezni az emberi testen, tudja élettani 

jellemzőiket. Tudja , hogyan őrizheti meg egészségét és mi veszélyezteti azt. 

Ismerjen lakóhelyén élő népcsoportokat. Mutassa be lakóhelye egyik 

kirándulóhelyét. Ismerje a településtípusokat, eltérésüket, hasonlóságukat. 

A tanuló keressen a tankönyvön kívül más ismerethordozókból a 

tananyaghoz kapcsolódó információkat. Tanítói kérdésre néhány mondatos 

összefüggő felelettel válaszoljon. Mutasson be az alkalmazott algoritmusokra 

építve egy-egy ismert növényt, emlőst, madarat és gerinctelen állatot a 

lakóhely környezetéből. Nevezze meg az  életükhöz szükséges környezeti 

feltételeket. 

Nevezzen meg a környezetéből környezetszennyező forrásokat, ismerje azok 

egészségkárosító hatásait. Legyen képes méréseket végezni a tanult körben 

az emberi testen, nevezze meg a tanult élettani jellemzőket. Tudja,  hogyan 

őrizheti meg egészségét, és mi veszélyezteti azt leginkább.   

 

Taneszközök: Faliképek, transzparensek, tanítói képcsomag (1-4), térképek, 

mérőszalag, mérleg, preparátumok. 

 

Tanórán kívüli írásbeli és szóbeli feladatok (Házi feladat): 
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A tananyaghoz kapcsolódó, legfeljebb 20 percet igénybevevő írásbeli, rajzos 

feladat, fogalmak, rövid memoriterek rögzítése. Különböző forrásokból 

gyűjtőmunkák végzése. 

Ellenőrzés, értékelés, minősítés. 

 

A tanulók tanórai és házi feladat formájában végzett munkájának értékelése, 

ellenőrzése folyamatos.  

A tanulók tevékenységének értékelése a tanulói ismeretek, tevékenységek, 

szóbeli és írásbeli értékelése alapján történhet:   

– Különféle tevékenységi formákban mutatott aktivitás, a társakkal való 

együttműködés képessége alapján. 

– Előre kiadott témák közül tetszés szerint választott kérdéskör feldolgozása 

(képi, írásbeli, szóbeli) és ennek értékelése. 

– Vitaszituációkban való részvétel, vitakultúra, argumentációs képesség 

szintjének írásbeli, szóbeli értékelése. 

–  Projektmunkában való részvétel (egyéni vagy csoportos) szóbeli, írásbeli 

értékelése. 

 A tanulók tájékozottságáról, természetvédelemhez kapcsolódó 

viselkedéséről, tudatosságáról, munkájáról, órai aktivitásáról az első félév 

végén szöveges, a tanév végén érdemjegyes értékelést adunk. A számonkérés 

módja, tematikus tesztek, feladatlapok kitöltése, rövid szóbeli feleltetés. 

 

Fogyasztóvédelem: 

 

Gazdálkodás az anyaggal, az energiával, a munkával és az idővel. Vásárlás 

során figyeljünk a lejárt szavatosságra. 


