
Környezetismeret 

3. évfolyam 
 

A környezetismeret tantárgy a 3. osztályban az első és második félév vizsgái írásbeli vizsgával 

zárul, melynek követelményeit a helyi tantervben meghatározott éves követelményrendszernek 

megfelelően kell teljesíteni. Az írásbeli vizsga megkezdése előtt, a pedagógussal átbeszélik a 

felkészülésre való tudnivalókat (pl. eszközhasználat; az írásbeli munkának elkészítési ideje…) 

Az írásbeli munka elkészítésére 45 perc áll rendelkezésre. Az írásbeli munka után 15 perc 

szünetet kap, ameddig a pedagógus értékeli a vizsga feladatlap minőségét.  

Értékelés: Az értékelésnél az iskola százalékos értékelési rendszerét használjuk. 

1. félév 

- Ismerje a Föld mozgásait és ennek következményeit, az idő múlását. 

- Az emberi test felépítésének ismerete, testrészek megnevezése. 

- Ismerje és tudja felsorolni az élet szakaszait és annak jellemzőit tudja felsorolni. 

2. félév 

- A tanult növények és állatok jellemző tulajdonsága. Olvadás és az oldódás közti 

különbségek, halmazállapot változások. 

- Az égés feltételeinek ismerete. 

- Az emberi test felépítésének ismerete, testrészek megnevezése. 

- Ismerje a fő világtájakat, jelölje a lap megfelelő pontján. 

- Ismerje hazánk nevét, fővárosát, nagyobb folyóink nevét, nemzeti jelképeinket. 

Környezetismeret 

4. évfolyam 

A környezetismeret tantárgy a 4. osztályban az első és második félév vizsgái írásbeli vizsgával 

zárul, melynek követelményeit a helyi tantervben meghatározott éves követelményrendszernek 

megfelelően kell teljesíteni. Az írásbeli vizsga megkezdése előtt, a pedagógussal átbeszélik a 

felkészülésre való tudnivalókat (pl. eszközhasználat; az írásbeli munkának elkészítési ideje…) 

Az írásbeli munka elkészítésére 45 perc áll rendelkezésre. Az írásbeli munka után 15 perc 

szünetet kap, ameddig a pedagógus értékeli a vizsga feladatlap minőségét.  

Értékelés: Az értékelésnél az iskola százalékos értékelési rendszerét használjuk. 



1. félév 

● Ismerje környezetének, hazánknak legjellemzőbb domborzati formáit és felszíni vizeit. 

Legyen képes a leggyakoribb térképjelek alapján, elemi szinten térképet használni. Ismerje 

Magyarország földrajzi térképét, a nagytájakat, Dunát, Tiszát, Balatont, Fertő-tavat.  

● Ismerje elemi szinten hazánk nagy tájait: elhelyezését, domborzati formáit, környezeti 

értékeit, és az ott élő emberek életét. 

● Tudjon lakóhelyén biztonságosan közlekedni. 

 

2. félév  

● Ismerje testének működését elemi szinten. Ismerje és alkalmazza az egészséges életmód 

alapvető elemeit, az egészségmegőrzés és az egészséges fejlődés érdekében, a betegségek 

elkerülésére: helyes napirend, egészséges táplálkozás, tisztálkodás, mozgás. Az életkorának 

megfelelően, a helyzethez illően felelősen viselkedjen segítségnyújtást igénylő helyzetekben. 

● Ismeri az erdő, a mező és a vízpart életközösségét 

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

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

gerinctelen állat testrészeit. 

● Ismerje elődeink hagyományait szokásait.  

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

jutni.   

 

 


