Minimum követelmények környezetismeretből 1-4. osztályig

1.osztály
Az első évfolyam végén a kerettanterv nem határoz meg a továbbhaladáshoz szükséges feltételt, az
első és második évfolyamot egy fejlesztési szakasznak tekinti.

2.osztály A tanuló:
–
Tudjon szóban beszámolni tanítói kérdések alapján a megfigyeléseiről,
tapasztalatairól.
–

Tapasztalatait rögzítse tanítói segítséggel.

–

Ismerje fel a tanult jellegzetességeket rajzról, képről.

–

Ismert témakörben csoportosítson megadott szempontok szerint.

–
Legyen képes méréseket végezni alkalmilag választott és szabvány egységekkel,
használja helyesen a tanult mértékegységeket.
–

Használja helyesen a napszakok nevét.

–

Sorolja fel az évszakokat és a hónapokat helyes sorrendben.

–

Nevezze meg az évszakok jellemző időjárási jelenségeit.

–

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

–

Tájékozódjon jól saját testén.

–
Ismerje és használja pontosan a helyet, helyzetet jelentő (előtte, mögötte, alatta,
fölötte, mellette) kifejezéseket.
–

Ismerje lakóhelye főbb jellegzetességeit.

–

Ismertessen egyet a település hagyományai közül.

–

Tudja útba igazítani az idegent lakóhelyén.

3. osztály

A tanuló:
–
Rögzítse írásban tapasztalatait, megfigyeléseit, méréseit az előzetesen
megbeszélteknek megfelelő módon.
–

Tapasztalatai alapján döntsön mondatok, rövid szövegek igazságtartalmáról.

–

Olvassa le helyesen a hőmérőt.

–

Használja helyesen a tanult mértékegységeket.

–

Nevezze meg az anyag halmazállapotait, azok néhány jellemzőjét.

–

Közvetlen környezetéből nevezzen meg példákat halmazállapot-változásra.

–

Használja helyesen az oldódás, olvadás szavakat.

–

Ismerje a mentők, tűzoltók, rendőrség telefonszámát, elérhetésük módját.

–

Nevezzen meg a környezetéből néhány fontosabb jellemző élőlény fajt.

–

Sorolja fel az élőlények életfeltételeit.

–

Ismerje, hogyan kerülhetők el a betegségek.

–

Tudja megkülönböztetni az egészséges és a beteg állapotot.

–

Tájékozódjon az iskola környékéről készített térképvázlaton.

–

Állapítsa meg helyesen iránytű segítségével a fő világtájakat.

–
épületeit.

Nevezze nevén a település jellemző felszíni formáit, felszíni vizeit, nevezetes

–

Ismertessen egyet a település hagyományai közül.

–

Tudja útba igazítani az idegent a lakóhelyén.

4. osztály

A tanuló:
–
Keressen a tankönyvön kívül más ismerethordozókból a tananyaghoz kapcsolódó
információkat.

–

Tanítói kérdésre néhány mondatos összefüggő felelettel válaszoljon.

–
Mutasson be 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 az egészségét, és mi veszélyezteti azt leginkább.

–

Ismerje a domborzat jelölését a térképen.

–

Találja meg lakóhelyét, nagytájainkat Magyarország domborzati térképén.

–

Ismerje lakóhelyének védett természeti értékeit.

–

Mutassa be a lakóhelyéhez közeli kirándulóhelyek egyikét.

–

Nevezze meg a különbségéket az eltérő településtípusok között.

–

Tudja, hogyan lehet megközelíteni a szomszédos településeket.

–

Nevezze meg a lakóhelyén élő népcsoportokat.

