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5. évfolyam 

A tanuló legyen képes konkrét természeti formák, tárgyak, élőlények és egyszerű jelenségek, folyamatok 

megfigyelésére, tapasztalatainak rögzítésére élőszóban, rajzban és írásban. Tudja felidézni a természeti és az 

ember által létesített környezetére vonatkozó konkrét, szemléletes képi tartalmakat. E képzetek alapján tudjon 

ítéleteket alkotni, következtetéseket levonni. 

Legyen képes a leggyakoribb térképjelek alapján elemi térképhasználatra. Fogalmazza meg milyen az aktuális 

időjárás. Tudja a tanult mértékegységek alkalmazásával a vizsgált jelenségeket mennyiségileg is jellemezni, és a 

mért adatokat értelmezni. Tudja megkülönböztetni a különböző halmazállapotokat és értse azok változását. 

Jellemezze az évszakokat időjárásuk szerint. Ismerje az időjárást kialakító legfontosabb tényezőket. Jellemezze 

éghajlatunkat. Ismerje az időjárási események és a felszín változása közötti összefüggéseket. 

Ismerje fel a megfigyelt táj legfontosabb felszínformáit. Tudja értelmezni az egyszerű felszínformákat 

kialakulásuk szerint. Tudjon jellemző tulajdonságokat mondani megfigyelt kőzetmintákról. Ismerje fel az 

emberek földrajzi környezetet veszélyeztető tevékenységét. Értse meg, hogy a környezet állapotának 

romlásáért az emberek a felelősek. 

Tudja megkülönböztetni leggyakoribb gyümölcseinket, zöldségnövényeinket. Megfigyelt tulajdonságaik alapján 

jellemezze azokat. Ismerje a táplálkozásunkban betöltött szerepüket. 

Ismerje fel a települési környezet leggyakrabban előforduló állatait és a háziállatokat. Tudja azok 

tenyésztésének célját. Legyen tisztában az állatvédelem jelentőségével, erkölcsi szabályaival. 

 

6. évfolyam 

Tudjon a tanuló a konkrét környezeti jelenségekből általánosítani, elvonatkoztatni. Ismerje fel és értse meg a 

vizsgált jelenségekben, folyamatokban megmutatkozó oksági kapcsolatokat, összefüggéseket, 

törvényszerűségeket. Legyen képes alapvető méréseket elvégezni, és a mért adatokat értékelni. Ismerje fel 

ezek közül azokat, amelyek veszélyesek lehetnek, tudja elkerülni azokat! Bemutatás után legyen képes egyszerű 

kísérleteket fegyelmezetten és a balesetvédelmi, érintésvédelmi, tűzvédelmi szabályok betartásával 

megismételni, a tapasztalt jelenséget elmondani. 

Elemi szinten tájékozódjon a térképen és a földgömbön a fokhálózat segítségével. Használja a térképet 

egyszerű földrajzi ismeretek megszerzésére, tudjon adatokat leolvasni a domborzati és vízrajzi térképekről. 

Tudja felsorolni a kontinenseket és óceánokat. Legyenek egyszerű, szemléletes képzetei a földrajzi övezetekről. 

Ismerje fel jellemző álló- vagy mozgóképről és leírás alapján hazánk nagytájait, lakókörnyezetének néhány 

nevezetes települését, az ország fővárosát. 

Tudja felidézhető képzetei segítségével jellemezni a hazai életközösségeket. Tudjon egyszerű táplálékláncokat 

bemutatni. Ismerje a legjellegzetesebb hazai növény és állatfajok testfelépítését, életmódját. Értse meg a 

természet védelmének jelentőségét. 


