
Osztályozó vizsga követelményei 

 

 

1.osztály 

 

Irodalom 

 

 

I. félév  

- A betű és a hang közötti különbséget ismerje fel. 

- A tanult kisbetűket biztonságosan olvassa (jó ütemű betű összeolvasás, három hang 

összevonása) 

- Tudja a tanuló tisztán ejteni a hangokat, szavakat és szópárokat, tudjon utánmondással, 

helyes időtartammal szavakat, szószerkezeteket, mondatokat kiejteni. 

- Tudjon szavakat szótagokra bontani, szótagokat keresni képekben. 

-  Tudjon szavakat hangokra bontani, szótagokra bontott szavakat olvasni, szavak, 

szószerkezetek, mondatok jelentését lerajzolni. 

- Tudjon 3-4 mondatot alkotni eseményt ábrázoló képről. 

- Csoportosítsa az olvasott mesék gyakran előforduló szereplőit (emberek, állatok). 

- Fejből tudjon 3-4 verset (2-3 mondókát), nyelvtörőt, találós kérdést 

II. félév 

- Olvasson a tanuló némán szókincsének megfelelő 10 soros szöveget. 

- Ismert tartalmú és gyakorolt szöveget felkészülés után lassú folyamatossággal 

szövegszerűen olvas fel. A mondat végét szünettel jelzi. Olvasási hibáit segítségadás 

mellett javítja. 

- Önállóan oldja meg a szövegekhez kapcsolódó – ismert típusú – szóbeli és írásbeli 

feladatokat 

- Tudakozódásra tudjon rövid választ adni, tudjon 4-5 mondatos szöveget alkotni 

eseményt ábrázoló képről, képsorról. 

- Fejből tudjon (5-6) verset, (8) mondókát, nyelvtörőt, találós kérdést, érthetően, 

megfelelő hangerővel. 

 

Anyanyelv 

I. félév 

- Biztosan tájékozódjon a tanuló a vonalrendszerben (sorkezdés), ismerje és tudja 

alakítani  a tanult kisbetűket, a gyakorolt szókészlet körében két szótagú szavakat 

tudjon tollbamondás után írni. 

- Tud mondatot másolni írottról, nyomtatottról, mondatot kiegészíteni emlékezetből. 

-  



II. félév 

- Az írás során a betűket szabályos vonalvezetéssel alakítja és kapcsolja. 

- Az írás teljesítményének szintje érje el kb. a 12-18 betűt percenként, néhány 

írástechnikai hibát  követ el munkájában. 

 

2. osztály 

 

Irodalom 

 

I. félév 

- Lassú folyamatossággal tudjon olvasni. 

- Fogalmazza meg szóban az olvasmány egy-egy részét nevelői segítséggel. 

- Tudjon a szöveggel kapcsolatos kérdésekre helyesen válaszolni. 

- Érzékeltesse a tanuló a beszélő szándékát helyes hanglejtéssel (kijelentő, kérdő mondat)  

- A tanuló írása – a betűk alakja és kapcsolása – a normához közelítsen. 

- Írásmunkája legyen könnyen olvasható, igényes és tetszetős külalakú. 

- Legyen képes a tanuló 7-8 sor terjedelmű írásra. 

- Az írás teljesítményének szintje érje el kb. a 12-18 betűt percenként. 

- Másoláskor legfeljebb 1-2 írástechnikai hibát követhet el. 

- A felismerés és a megnevezés szintjén ismerje a tanuló a tanterv alábbi témáit: 

- hang és betű, szótagolás elválasztás, 

- magán- és mássalhangzók csoportosítása 

- Szókapcsolatokat és rövid, egyszerű mondatokat tudjon helyes hangsúllyal és 

hanglejtéssel ejteni. 

- Tudja megkülönböztetni a verset a prózától. 

- Ismerje fel, hogy a művészeti alkotásoknak van címe, szerzője. 

- Ismerje, hogy a verset versszakok alkotják. 

- Tudjon fejből felidézni a félév során tanult versek közül legalább kettőt. 

 

 

 



II. félév 

- Hangos olvasása közelítse meg a természetes beszéd ütemét 

- Fogalmazza meg a szöveg alapgondolatát. 

- A hangos olvasási hibák közül ne kövessen el újrakezdést. 

- Érzékeltesse a beszélő szándékát helyes hanglejtéssel valamennyi tanult mondatfajta 

esetében. 

- Érzékeltesse a mondat közi írásjelek közül a vesszőt nevelői minta alapján. 

- Fogalmazza meg a szöveg alapgondolatát, tudja felidézni az olvasottak tartalmát 

kérdések segítségével. 

- Hangsorokat, szósorokat tudjon helyes artikulációval ejteni. 

- Ismerje fel a mesét. 

- Ismerje fel a mesében szereplő helyszínt, a próba-tételeket és a kezdő és befejező nyelvi 

fordulatokat, meseszámokat. 

- Tudja, hogy a versszakok sorokból épülnek föl, a vers-szakokban érezhető a ritmus. 

- Önálló véleményt alkosson az olvasmányokban szereplő személyek viselkedéséről. 

- Nevezze meg 2 könyv írójának nevét, a könyvek és kedvenc olvasmányának címét, 

továbbá azon tulajdonságát, amiért megszerette őket. 

            - Tudjon fejből felidézni az év során tanult versek közül legalább négyet. 

 

Anyanyelv 

 

- Írása legyen igényes és tetszetős. 

- Helyezze el írásmunkáját gazdaságosan. 

- jelöli a mondatkezdést és a mondatzárást; 

-  a gyakorolt szókészlet körében alkalmazza a szókezdő nagybetűt;  

- ismeri az időtartam és a j hang kétféle jelölési módját 30-40 begyakorolt szó esetén 

- szövegminta alapján felismeri és kijavítja hibáit. 

- Az írás terjedelme kb. 9-10 sor legyen. 

- Az írás teljesítményének szintje érje el kb. a 19-28 betűt percenként. 

- Írástechnikai hibát ne kövessen el. 



- Tudjon tollbamondás után szavakat, egyszerű mondatokat írni. 

 

A felismerés és megnevezés szintjén ismerje a tanterv alábbi témáit: 

- Az ábécé hangjainak felsorolása.  

- A betűrend használata gyakorlati feladatokban.  

- az egyszerű mondat fajai (kijelentő, kérdő, felkiáltó, felszólító, óhajtó) 

- a ki?, mi?, kit? mit? Mivel? Kivel? Honnan? milyen? mit csinál?, mi történik? kérdésre 

csoportosítható szavak 

- szótő és a toldalék (elsősorban ragos főnevek esetében) 

- szótagolás, elválasztás szabályainak ismerete 

- hangtani ismeretek 

- kiejtéstől eltérő szavak: Mije? Mijük? Mit csináljon? stb. 

 

3. osztály 

              Irodalom 

I. félév 

- Olvasson a természetes beszéd ütemének megfelelően, újrakezdés nélkül. 

- Olvasson   a   tanuló némán 1 oldal terjedelmű szöveget. Emeljen ki lényeges 

információkat kérdések segítségével. 

II. félév 

- Olvasson a tanuló némán másfél oldal terjedelmű szöveget. Bizonyítsa az 

ismeretterjesztő szöveg megértését információk önálló kiemelésével. 

- Tudjon egy oldalas fogalmazást írni a tanult műfajnak megfelelő eszközök  

felhasználásával képsor vagy átélt közös élmény alapján. 

- Ismerje a legfontosabb családi, vallási és nemzeti ünnepeinket. 

- Füzete legyen rendezett. Írásmunkájának elhelyezése legyen átlátható. 

- Tudja a tanult költészeti alkotásokat. 

- Ismerje a magyar nemzet legfontosabb történelmi eseményeit. 

 

 

 



Anyanyelv 

    I. félév 

- Az írása legyen könnyen olvasható, írásmunkája esztétikus. Az írás terjedelme kb. 8-10 

sor legyen, az írás teljesítményének szintje érje el a 19-20 betűt percenként. 

- Ismerje fel és tudja megnevezni a tanult anyanyelvi ismereteket: mondatfajták, főnév 

 

    II. félév 

- Ismerje fel és tudja megnevezni a tanult anyanyelvi ismereteket: mondatfajták, főnév, 

ige, melléknév. 

 

 

4. osztály 

Irodalom 

- A tanuló érthetően folyamatosan beszéljen, gondolatait értelmes megfogalmazásokban közölje. 

Beszédértését fejlessze.  

Használja a mindennapi érintkezés udvarias nyelvi fordulatait.  

Kapcsolódjon be történetalkotásba, véleménye önálló megfogalmazásába.  

Elsősorban irodalmi élményein, valamint pozitív élethelyzetein keresztül törekedjen szókincsének 

intenzív gyarapítására, új kifejezések nyelvhasználatába való beépülésébe. ismerje a különböző 

műfajok, mint pl. vers, mese, ismeretterjesztő és szépirodalmi szöveg stb. műfaji sajátosságait, 

jellemzőit. 

  - Felolvasás során törekedjen a kifejező, folyamatos, lendületes, az élő beszéd tempójához 

igazodó, szöveghű, pontos szövegolvasásra.  

Az olvasás során érzékeltesse a szövegben rejlő érzelmeket, a szövegtartalom lényegét a megfelelő 

hangszín, hangsúly, hanglejtés és tempó megválasztásával. 

 Érzékeltesse az egyes mondatfajtákat az egyes szereplők megszólalásait, a párbeszédes részeket.  

Az olvasás technikája, olvasási képessége alapozza meg és fejlessze az önálló tanulási képességet. 

Váljon könyvtárhasználóvá, olvasóvá. – 

 Legyen képes nagyobb terjedelmű szövegek olvasására, ismerje és olvassa a kötelező és ajánlott 

irodalmat. 

 – Legyen képes a szólások, közmondások használatára, értelmezésére. 

 - Legyenek ismeretei a népköltészeti alkotások fajtáról, azok műfaji jellemzőiről. 

 - Ismerje a különböző mesefajtákat, a népmese fajtáit, jellemzőit. 

 - Legyen képes a szöveg tagolására, a vázlatírásra.  

- Képes elmondani az olvasottak lényegét. 

 - Fejből tudjon 8-10 verset ( köztük a Himnusz két versszakát, és Petőfi Sándor Nemzeti dal c. 

versét) és 5-10 prózai szöveget, 2-3 népköltészeti alkotást. 



 Néma értő olvasás 

 - Az irodalomolvasás folyamatában fejlődjön a mélyebb tartalmi rétegekbe hatoló elemzés útján az 

értő olvasás képessége. A szöveg elemzése során irányítsa a figyelmét a szövegben rejlő mélyebb 

tartalomra, a lényegkiemelésre, az ok- okozati összefüggések felismerésére, következtetések 

levonására. 

 Legyen képes adatgyűjtésre, helyszín, szereplők jellemére, események idejére, főbb eseményekre 

vonatkozó kérdések megválaszolására.  

Legyen jártas a szövegelemzésben, szövegtömörítésre, bővítésre, legyen képes vázlatírásra Képessé 

váljon szövegértést bizonyító önálló feladatok megoldására, vélemény nyilvánítására. 

Fogalmazás 

 I. félév  

- Kapcsolatteremtés - Az elbeszélő fogalmazás jellemzői - Szó, mondat, szöveg, a cím. - Az 

anyaggyűjtés módjai - Az események előzménye, következménye, az elbeszélés tagolása - Képes 

legyen egy másfél oldal terjedelmű önálló fogalmazás megírására, alkalmazva a tanult ismereteket.  

II. félév  

- A leíró fogalmazás jellemzői, tárgyak állatok, növények, tájak bemutatása. 

 - Az elbeszélés leíró részekkel. 

 - A jellemzés  

 - A hír 

 - Levél írása, napló írása 

 - Legyen képes önállóan leírást, jellemzést készíteni a tanult ismeretei felhasználásával. 

 

Nyelvtan 

 I. félév 

 - írásbeli munkái rendezettek, olvashatóak legyenek. 

 - mondatfajták ismerete megnevezése, mondatkezdő nagybetűk, mondatvégi írásjelek - 

készségszintű használata záró írásjel helyes használata - magánhangzó, mássalhangzó 

törvényszerűségei, szabályai 

 - A főnév és a melléknévről tanultak ismeretei 

II. félév 

 - a szavak szófajának (főnév, ige, melléknév) és a tanult toldalékoknak a felismerése, 

 - megfelelő helyesírása 

 - tulajdonnevek készségszintű használata, különböző fajtáinak helyesírási tudnivalói 

 - biztonsággal ismerje fel a tanult szófajokat (ige, főnév, melléknév, számnév, névelő, - névutó, 

személyes névmás, kérdő névmás, mutató névmás), és nevezze meg azokat - szövegben is. 

 - igeragozás, melléknevek fokozása, készségszintű ismeret  

- igeidők, igemódok felismerése, az ige és az igekötő kapcsolatának helyesírása 



 - felszólító módú igék helyesírása - kiejtéstől eltérő helyesírású szavak helyes használata 

 - nem vét elválasztási és szótagolási hibát 

 - tájékozódás lexikonokban, helyesírás szótárakban 

 - igekötő helyesírása 

 - szabályos keltezés  

- a j hang jelölése a gyakorolt esetekben  

- a szavak jelentés alapján való csoportosítása 

 - a begyakorolt szókészlet körében helyesen alkalmazza a tanult helyesírási szabályokat 

 

ÉNEK-ZENE 

   1. osztály 

I. félév 

- Éneklés: El tudja énekelni pontos ritmusban a tanult dalokat és népi 

gyermekjátékdalokat. 

- A dalok éneklését egyenletes mozgásokkal tudja kísérni 

- Zenehallgatás: Felismeri, és érdeklődéssel hallgatja a bemutatott zeneműveket. 

Ismerjen fel főbb hangszereket hangjuk alapján. (zongora, furulya, hegedű, dob, gitár) 

- Ritmikai ismeretek: Ismerje a negyed, ritmus értékeket és a szünetet. Legyen képes 2/4-

es ütemben elhelyezni a tanult ritmusértékeket.  

- Zenei ismeretek: Ismeri az újonnan tanult dallamhang nevét és kézjelét. Képes 

hangoztatni a tanult dallamelemeket. Tudja a tanult dalokat szolmizálni, kézjellel 

kísérni. Pontos kottázást tudja megadott hangról kezdve. 

 

II. félév 

- Éneklés: El tudja énekelni pontos ritmusban, helyes zenei hangsúllyal a tanult dalokat a 

dalok hangulatának megfelelő előadásmódban.  

- Zenehallgatás: Felismeri, és érdeklődéssel hallgatja a bemutatott zeneműveket. 

Felismeri az újonnan megismert hangszert, zenei együtteseket (gyermekkar, vonós- 

fúvós zenekar). 

- Ritmikai ismeretek: Ismerje a negyed, fél és nyolcad ritmus értékeket és a nekik 

megfelelő szüneteket. Legyen képes 2/4-es ütemben elhelyezni a tanult ritmusértékeket. 

Legyen képes hallás után ritmus sor lejegyzésére.  Egyenletes mérő és a dal ritmusának 

megkülönböztetése. 

- A tanult ritmikai és dallami elemek (egyenletes lüktetés, motívumhangsúly, 

ütemhangsúly, kettes ütem, negyed és szünet jele, páros nyolcad jele, ütemvonal, 

záróvonal, ismétlőjel) pontos alkalmazása. 

- Ismeri a tanult dallamhangok nevét és kézjelét (lá-szó-mi). 



- Képes hangoztatni a tanult dallamelemeket. 

- Rendezett füzetvezetés, pontos kottázás. 

 

Zenei ismeretek: Ismeri az újonnan tanult dallamhangok nevét és kézjelét. Képes 

hangoztatni a tanult dallamelemeket, szolmizálni a tanult gyermekdalokat. Dalrészletek 

olvasása és kottába írása önállóan. 

 

 

2. osztály 

I. félév 

- Éneklés: El tudja énekelni pontos ritmusban a tanult műdalokat és népi 

gyermekjátékdalokat, valamint a rokon népek megismert dalait. Felismeri a 

népszokásokat és el tudja énekelni a hozzájuk fűződő szokásdalokat. 

- Zenehallgatás: Felismeri, és érdeklődéssel hallgatja a bemutatott zeneműveket. 

Felismeri az újonnan megismert zenei együtteseket (gyermekkar, vonós zenekar). 

Ismerjen fel főbb hangszereket hangjuk alapján.(zongora, furulya, hegedű, dob, gitár) 

- Ritmikai ismeretek: Ismerje a negyed, fél és nyolcad ritmus értékeket és a nekik 

megfelelő szüneteket. Legyen képes 2/4-es ütemben elhelyezni a tanult ritmusértékeket. 

Vállalkozzon ritmusrögtönzésre, önálló ritmuskíséretre, gyermekjátékok ötletes 

előadására. Egyenletes mérő és a dal ritmusának megkülönböztetése 

- Zenei ismeretek: Ismeri az újonnan tanult dallamhang (dó) nevét és kézjelét. Képes 

hangoztatni a tanult dallamelemeket. Tudja a tanult dalokat szolmizálni, kézjellel 

kísérni. Pontos kottázást tudja megadott hangról kezdve. 

II. félév 

- Éneklés: El tudja énekelni pontos ritmusban, helyes zenei hangsúllyal a tanult dalokat a 

dalok hangulatának megfelelő előadásmódban. Népszokások, népi gyermekjátékok 

ismerete, előadása. 

- Zenehallgatás: Felismeri, és érdeklődéssel hallgatja a bemutatott zeneműveket. 

Felismeri az újonnan megismert hangszert, zenei együtteseket (gyermekkar, vonós- 

fúvós zenekar). 

- Ritmikai ismeretek: Ismerje a negyed, fél és nyolcad ritmus értékeket és a nekik 

megfelelő szüneteket. Legyen képes 2/4-es ütemben elhelyezni a tanult ritmusértékeket. 

Legyen képes hallás után ritmus sor lejegyzésére. Vállalkozzon ritmusrögtönzésre, 

önálló ritmuskíséretre, zenei kérdés-felelet improvizálására, gyermekjátékok ötletes 

előadására. Egyenletes mérő és a dal ritmusának megkülönböztetése. 

- Zenei ismeretek: Ismeri az újonnan tanult dallamhangok (dó, ré, alsó lá) nevét és 



kézjelét. Képes hangoztatni a tanult dallamelemeket, szolmizálni a tanult 

gyermekdalokat. Dalrészletek olvasása és kottába írása önállóan. 

 

3. osztály 

I. félév 

- Éneklés: Tanult gyerekdalok, népi gyermekjátékdalok, népdalok, műdalok zeneileg 

hibátlan éneklése értelmes szövegkezeléssel. Részt tud venni kánonok és kétszólamú 

dalok pontos éneklésében. Aktívan vesz részt a dramatikus játékok előadásában. 

- Zenehallgatás: Ismerje fel a hangszíneket (gyerekkórus, nőikar, férfikar). Hangszerek 

felismerése hallás után. A hallgatott zeneművek és népzenei, autentikus felvételek 

felismerése. 

-  

II. félév 

- Improvizáció: Önállóan és alkotó módon vesz részt a népi gyermek és dramatikus 

játékokban, zenei improvizációkban. 

- Zenei ismeretek: Tudjon ismert dalokat szolmizálni, biztos legyen a tanult ritmusértékek 

és ritmusképletek felismerésében, megszólaltatásában. Tudjon önállóan dalrészleteket 

olvasni és kottába írni. 

 

4. osztály 

I. félév  

- Éneklés:  

Tisztán, helyes légzéssel, értelmezéssel, helyes artikulációval tudjon énekelni a dalok 

hangulatának megfelelő előadásmódban.  

- Zenehallgatás: Valamennyi meghallgatott zeneművet, népdalfeldolgozásokat felismeri. 

Meg tudja nevezni a többször meghallgatott művek szerzőjét.  

Jellemezni tudja a megismert karakterdarabokat. A vegyeskar szólamait fel tudja ismerni, 

meg tudja nevezni. Hangszerismeretei bővítése a cselló és a klarinét felismerésével. 

- Improvizáció: Önállóan, alkotó módon vesz részt népi és dramatikus játékokban, ritmus 

és dallamvariációiban.  

- Zenei ismeretek: Tudjon ismert dalokat szolmizálni, biztos legyen a tanult ritmusértékek 

és ritmusképletek felismerésében, megszólaltatásában (pontozott fél és szünetjele, nyújtott 

és éles ritmus, 3-as ütem, fá, ti hangok).  

Tudjon önállóan dalrészleteket olvasni és kottába írni. 

 

 



 

 II. félév 

 - Éneklés: Tisztán, helyes légzéssel, értelmezéssel, helyes artikulációval tudjon énekelni a 

dalok hangulatának megfelelő előadásmódban. Aktívan vesz részt egyszerű kétszólamú 

művek hibátlan éneklésében.  

- Zenehallgatás: Ismerje fel a fokozatos halkítást, erősítést crescendo-decrescendo a zenei 

példákon. - Improvizáció: Önállóan vegyen részt ritmus és dallamvariációk alkotásában 

(max. 8 ütem). Vállalkozzon népi gyermekjátékok és dramatikus játékok élményszerű 

színpadi előadására. 

- Zenei ismeretek: Tudjon ismert dalokat szolmizálni, biztos legyen a tanult ritmusértékek 

és ritmusképletek felismerésében és megszólaltatásában (váltakozó ütem, hétfokúság). 

 

ETIKA/HIT- és ERKÖLCSTAN 

 

1. osztály 

I. félév 

 

- Életkorának megfelelően reális képpel rendelkezzen külső tulajdonságairól, tudja 

személyi adatait (név, születési idő, lakcím). 

- Tudja a szűk, tág család fogalmát (családtagok) 

- Képes érzelmi töltéssel viszonyulni környezetéhez és a körülötte élő emberekhez. 

- Képes kapcsolatba lépni, kommunikálni társaival. 

- A beszélgetés során betartja az udvarias társalgás szabályait. 

- Érti a hagyományok közösségmegtartó erejét. 

II. félév 

 

- Törekszik rá, hogy érzelmeit a közösség számára elfogadható formában nyilvánítsa ki. 

- Képes az érzéseit, gondolatait és fantáziaképeit vizuális, mozgásos vagy szóbeli 

eszközökkel kifejezni. 

- Meg tudja különböztetni egymástól a valóságos és a virtuális világot. 

- Meg tudja különböztetni a mérőt a ritmustól 

 

 

2. osztály 

 

- A tanuló életkorának megfelelő reális képpel rendelkezik saját külső 

tulajdonságairól, tisztában van legfontosabb személyi adataival.  

- Átlátja társas viszonyainak alapvető szerkezetét. Képes érzelmileg kötődni 

környezetéhez és a körülötte élő emberekhez.  

- Képes kapcsolatba lépni és a partner személyét figyelembe véve kommunikálni 



környezete tagjaival, különféle beszédmódokat tud alkalmazni.  

- A beszélgetés során betartja az udvarias társalgás elemi szabályait. Érzi a 

szeretetkapcsolatok fontosságát.  

- Érzi, hogy a hagyományok fontos szerepet játszanak a közösségek életében. -- 

Törekszik rá, hogy érzelmeit a közösség számára elfogadható formában 

nyilvánítsa ki.  

- Képes átélni a természet szépségét, és érti, hogy felelősek vagyunk a 

körülöttünk lévő élővilágért. 

- Tisztában van vele és érzelmileg is képes felfogni azt a tényt, hogy más 

gyerekek sokszor egészen más körülmények között élnek, mint ő. 

-  Meg tudja különböztetni egymástól a valóságos és a virtuális világot. 

 

3. osztály 

 

A félév végén:  

- A tanulónak életkorának megfelelő szinten reális képe van saját külső és belső 

tulajdonságairól, és késztetést érez arra, hogy fejlessze önmagát 

- Oda tud figyelni másokra, szavakkal is ki tudja fejezni érzéseit és gondolatait, be tud 

kapcsolódni csoportos beszélgetésbe.  

- Képes másokkal tartós kapcsolatot kialakítani, törekszik e kapcsolatok ápolására, és ismer 

olyan eljárásokat, amelyek segítségével a kapcsolati konfliktusok konstruktív módon 

feloldhatók. 

- Érzelmileg kötődik a magyar kultúrához. 

 A tanév végén: 

- Érti és elfogadja, hogy az emberek sokfélék és sokfélék a szokásaik, a hagyományaik is; 

kész arra, hogy ezt a tényt tiszteletben tartsa, és kíváncsi a sajátjától eltérő kulturális 

jelenségekre.  

- Érti, hogy mi a jelentősége a szabályoknak a közösségek életében, kész a megértett 

szabályok betartására, részt tud venni szabályok kialakításában.  

- Érti, hogy a Föld mindannyiunk közös otthona, és közös kincsünk számos olyan érték, amit 

elődeink hoztak létre. 

- Képes a körülötte zajló eseményekre és a különféle helyzetekre a sajátjától eltérő 

nézőpontból is rátekinteni. 

- Képes jelenségeket, eseményeket és helyzeteket erkölcsi nézőpontból értékelni. 



 

4. osztály 

A tanuló:  

- a tanulónak életkorának megfelelő szinten reális képe van saját külső és belső 

tulajdonságairól, és késztetést érez arra, hogy fejlessze önmagát; 

- oda tud figyelni másokra, szavakkal is ki tudja fejezni érzéseit és gondolatait, be tud 

kapcsolódni csoportos beszélgetésbe; 

- képes másokkal tartós kapcsolatot kialakítani, törekszik e kapcsolatok ápolására, és ismer 

olyan eljárásokat, amelyek segítségével a kapcsolati konfliktusok konstruktív módon 

feloldhatók; 

- érzelmileg kötődik a magyar kultúrához; érti és elfogadja, hogy az emberek sokfélék és 

sokfélék a szokásaik, a hagyományaik is; kész arra, hogy ezt a tényt tiszteletben tartsa, és 

kíváncsi a sajátjától eltérő kulturális jelenségekre;  

- érti, hogy mi a jelentősége a szabályoknak a közösségek életében, kész a megértett 

szabályok betartására, részt tud venni szabályok kialakításában;  

- érti, hogy a föld mindannyiunk közös otthona, és közös kincsünk számos olyan érték, amit 

elődeink hoztak létre; 

- képes a körülötte zajló eseményekre és a különféle helyzetekre a sajátjától eltérő 

nézőpontból is rátekinteni;  

 
MATEMATIKA 

 

1. osztály 

 
I. félév 

- Mennyiségviszonyok felismerése, a kisebb, nagyobb, egyenlő jel használata 

- Biztos számfogalom a 10-es számkörben 

- Egyjegyű szám fogalmának ismerete 

- Számtulajdonságok ismerete 10-es számkörben (páros, páratlan, egyjegyű, többjegyű, 

számszomszédok) 

- A számok csökkenő és növekvő sorrendbe való sorolása (számok sorba rendezése) 

- Sorszám helyes használata szóban 

- Növekvő, csökkenő számsorozatok felismerése adott szabály szerint 

- Számok bontása eszközzel, annak leolvasása 

- Fejben számolás 10-es számkörben 

- Összeadás, kivonás 10-es számkörben 



- Egyszerű összefüggések megfogalmazása szóban 

- Egyszerű szöveges feladat értelmezése 

II. félév 

 
- Számfogalom kialakulása 20-as számkörben 

- Kétjegyű szám fogalmának ismerete 

- Sorszám helyes használata 20-as számkörben 

- Összeg és különbség ismerete 20-as számkörben 

- Fejben számolás 20-as számkörben 

- Összeadás, kivonás 20-as számkörben 

- Egyszerű összefüggések lejegyzése relációs jelek alkalmazásával 

- Szöveges feladat összefüggéseinek lejegyzése számokkal, művelettel 

- Növekvő és csökkenő sorozatok képzése adott szabály alapján 

- Alakzatok csoportosítása megadott tulajdonságok alapján 

- Igaz, hamis állítások eldöntése a tanult alakzatokról 

- A római számok ismerete (I, V, X) 

- Az évszak, hónap, hét, nap, óra időtartamok helyes alkalmazása 

 

2. osztály 

I. félév 

Számtan, algebra 

- Biztos számfogalom a 100-as számkörben 

- Állítások igazságának eldöntése 

- Számok helye a különböző beosztású számegyenesen 

- Az egyjegyű és kétjegyű számok tulajdonságainak ismerete és alkalmazása 

- A számok rendezése legfeljebb két szempont szerint 

- A sorszám ismerete, írása, olvasása, helyes használata 

 
Műveletek értelmezése, műveletvégzés 

- Az összeadás és kivonás biztos ismerete 

- Tudja készségszinten a kéttagú összegeket és a kivonás eseteit a 20-as számkörben és a  

100-as számkörben alkalmazni. 

Összefüggések szöveges feladatokban 

- Tudjon nyitott mondatokba számokat behelyettesíteni 

- Egyszerű szöveges feladatok önálló értelmezése, megoldása 

- Összetett szöveges feladatok megoldása, lépéseinek ismerete és 

alkalmazása   

-  



Sorozatok 

- Sorozatok alkotása adott szabály alapján 

-  

 

II. félév 

Műveletek értelmezése, műveletvégzés 

- Tudjon több műveletből álló műveletsort elvégezni a zárójel használatával is 

- Tudja a kéttényezős szorzási feladatokat készségszinten megoldani 

- Tudja, hogy az osztás a szorzás fordított művelete 

- Ismerje és alkalmazza a szorzás tényezőinek felcserélhetőségeit 

- Tudja a maradékos osztás menetét 

  

Sorozatok 

- Néhány elemével adott sorozathoz szabályok keresése  

Síkidomok, testek 

- A négyzet, téglalap tulajdonságainak megfigyelése, a megfigyelés megfogalmazása, 

kifejezése válogatással. Ismerje fel a szimmetrikus alakzatokat. 

Mérés 

- A hosszúság, idő, tömeg, űrtartalom méréséről tanultakat tudja alkalmazni 

- Mértékátváltási feladatokat tudjon megoldani 

 

 

3. osztály 

I. félév 

- Biztos számfogalom a 1000- es számkörben. 

- 5-tel, 10-zel, 100-zal osztható számok felismerése, alkalmazása a számok 

szétválogatásában rendszerezésében. 

- Igaz- hamis állítások megfogalmazása, állítások igazságának eldöntése. 

- Alaki-, helyi-, valódi érték ismerete, alkalmazása. 

- A tagok, tényezők felcserélhetőségének ismerete és alkalmazása. 

- Az összeadás és kivonás kapcsolatának ismerete és alkalmazása. 

- Az eredmény ellenőrzése a becsült értékkel való összevetéssel, inverz művelettel. 

- Sorozatok folytatása. 

II. félév 

- Az egyjegyűvel való írásbeli osztás, szorzás pontos elvégzése, az ellenőrzés ismerete. 

- Törtek fogalmának tapasztalati előkészítése. 

- Kapcsolatok leolvasása ábráról, értelmezése, lejegyzése művelettel. 

- Összetett valamint egyszerű, fordított szövegezésű szöveges feladat megoldása ábrákkal 

és matematikai jelekkel. 



- A téglatest és kocka felismerése, a köztük lévő kapcsolat ismeret. 

- A négyzet és téglalap legfontosabb tulajdonságainak felsorolása. 

- Alakzatok tükrösségének ismerete. 

- A mérőeszközök és használatuk ismerete 

- A tanult mértékegységek közti kapcsolatok ismerete 

- Mérésekkel kapcsolatos legegyszerűbb átváltások végrehajtása 

- Mérésekkel kapcsolatos ismeretek alkalmazása szöveges feladatok értelmezésében, 

megoldásában 

- Az idő mérése 

- Adatok leolvasása grafikonról, diagrammról, táblázatról 

 

 

4. osztály 

I. félév 

Számtan, algebra 

- Biztos számfogalom a 10000-es számkörben. 

- Számok nagyságszerinti összehasonlítása, rendezésük. Számok közelítő helye  

különböző beosztású számegyenesen. 

- Számok tulajdonságai: páros és páratlan számok, számszomszédok, számok alaki, helyi 

értéke és valódi értéke. Számok felbontása százasok, tízesek, egyesek összegére. 

Számok képzése. 

- Kerekítések tízesre, százasra, ezresre. 

- A relációs jelek helyes használata, nyitott mondatok megoldása. 

- „Nem”, „és”, „van olyan”, „minden” kifejezések használata. Legalább, legfeljebb 

fogalmak. 

Műveletek értelmezése, műveletvégzés 

- Biztonság a szóbeli műveletek elvégzésében. Szóbeli összeadás és kivonás 10000-es 

körben, műveletek tulajdonságai. Analógiák. Fejben számolás kerek számokkal. 

- Írásbeli összeadás és kivonás értelmezése, készségszinten való műveletvégzés, művelet 

végzése előtti becslés, ellenőrzés. Pótlások, hiányos írásbeli műveletek végzése. 

- Az összeg és a különbség változásai. 

- Szorzás és osztás 10-zel, 100-zal, 1000-rel, fejben is készségszinten. 

- Szóbeli osztás, szorzás fejben számolással, egyszerű esetekben nagyobb számok 

körében is. 

- Írásbeli szorzás értelmezése. Írásbeli szorzás egyjegyű szorzóval, becslés, ellenőrzés. 

- Írásbeli osztás értelmezése, osztás egyjegyű osztóval. Becslés, ellenőrzés. 

- Maradékos osztás. 



- A szorzat és hányados változásai. 

- A négy alapművelet készségszintű alkalmazása. 

- A műveleti elnevezések helyes használata. 

- A becsült és számított eredmény összevetése, a tévedés javítása, számítások ellenőrzése. 

- A helyes műveleti sorrend, a zárójel alkalmazása a négy alapművelet körében. 

- Összefüggések, kapcsolatok, állandó és váltakozó különbségű számsorozatok. A 

sorozatképzés szabályainak megfogalmazása, leírása, sorozat folytatása. 

- Szabályjátékok. Szabályok felismerése után számpárok keresése, szabályok leírása. 

Megadott szabály alapján táblázat kitöltése. 

- A szöveges feladatok megoldásának lépései. Egyszerű és összetett szöveges feladatok 

értelmezése, megoldásukban való jártasság. Fordított szövegezésű feladatok. 

- Hosszúság és űrtartalom mérése a gyakorlatban. Mértékegységeik, s azok átváltása 

a  szomszédos mértékegységek eseteiben. 

II. félév 

Számtan, algebra 

- Írásbeli szorzás kétjegyű szorzóval. Becslés, ellenőrzés. Négyféle írásbeli alapművelet 

készségszintű végzése. 

- Összetett, 2-3 műveletet tartalmazó számfeladat megoldása, műveletek sorrendje. 

- Törtek és törtrészek megnevezése, lejegyzése. Mennyiségek tört részének előállítása, 

leírása, összehasonlítása. Törtek elnevezései. 

- Negatív számok. Adósság és vagyon. Hőmérőről negatív értékek leolvasása, változások  

felismerése. Negatív számok rendezése nagyság szerint. 

Műveletek értelmezése, műveletvégzés 

- Függvények 

- Tapasztalati adatok táblázatba rendezése 

- Összefüggés keresése a táblázatban. 

  

- Mérés 

- A tömeg mérése. Az idő mérése. Azok mértékegységei és átváltásai. 

- A tanult mértékegységek közti kapcsolatok ismerete, alkalmazása, szöveges feladatok 

értelmezésében, megoldásában 

- Alakzatok, síkidomok tulajdonságai. Merőleges, párhuzamos fogalmai a gyakorlatban. 

A téglalap és a négyzet. A téglalap és négyzet kerületének mérése, számítása konkrét 

esetekben. 

- Terület mérése kirakásokkal. 

- A testek tulajdonságai, téglatest, kocka. A téglatest és a kocka testhálója. Síkidomok  

szimmetriája, forgatás, eltolás, 



- Kicsinyítés, nagyítás 

- Római számok 

 

 

TERMÉSZETISMERET 

 

2. osztály 

I. félév 

- A mesterséges és természetes életközösségek összehasonlítása, az eredmények     

megfogalmazása, ábrázolása. 

- Ok-okozati összefüggések megállapítása. 

- Élőlények csoportosítása megadott szempont álapján. 

- Tudjon tájékozódni az iskola környékén. 

- A megismert közlekedési szabályok szerint közlekedjen. 

- Ismertessen egyet a település hagyományi közül. 

- Ismertesse településének jellemző természeti formáit. 

II. félév 

- Tudjon tájékozódni az iskola környékén. 

- Legyen képes önállóan méréseket végezni, ok-okozati összefüggéseket    

megállapítani. 

- Ismerjék fel a tárgyak rendeltetése és tulajdonsága, az anyagok tulajdonsága és a     

felhasználása közötti kapcsolatot. 

- Tudja megkülönböztetni a mesterséges és a természetes anyagokat. 

- Ismerje fel a halmazállapotokat. 

 

3. osztály 

I. félév 

- Legyen képes a megfigyelés, leírás, szóban, rajzban összehasonlítás, csoportosítás  

alkalmazására. 

- Végezzen egyszerű kísérleteket, állapítsa meg az ok-okozati összefüggéseket. 

- Tudjon hőmérsékletet mérni. 

- Tudja meghatározni a halmazállapot-változás okát. A megszerzett ismereteiről szerzett      

megfigyeléseit, tapasztalatait tudja a saját szavaival egyszerűen megfogalmazni. 

- Ismerje a leggyakoribb gyermekbetegségeket és azok tüneteit. 

- Az egészséges életmód elemeit tudja alkalmazni. 

- Az egészség megőrzésének és a betegségek elkerülésének ismerete. 

-  

 



II. félév 

- Ismerje fel a környezet változásainak hatását az élőlényekre. Egy természetes 

életközösséget tudjon bemutatni. 

- Olvasson le a térképről adatokat a színek és a számok segítségével. 

- Ismerje a felszíni formákat és vizeket, valamint azok jelölését. 

- Nevezze nevén lakóhelye jellemző közlekedési eszközeit. 

- Ismerje a gyalogos közlekedés szabályait. 

- Ismertesse röviden a város, falu és tanya közötti különbséget. 

- Tudja megnevezni hazánk fővárosát. 

- Tudja a mentők, tűzoltók és rendőrség telefonszámát, értesítésük módját. 
 

 

4. osztály 
I. félév 

- tudja a fát és a cserjét megkülönböztetni. 

- nevezze meg egy madár, egy emlős és egy gerinctelen állat testrészeit. 

- mutasson be egy-egy ismert növényt, emlőst, madarat és gerinctelen állatot a lakóhely     

környezetéből 

- legyen képes önállóan leírást készíteni néhány tanult jelenségről, növényről, állatról. 

- soroljon fel az élethez szükséges környezeti feltételeket 

- a víz körforgásán keresztül a párolgás, lecsapódás fogalma - élőlények csoportosítása 

- tudja, hogyan őrizheti meg az egészségét, és mi veszélyezteti azt leginkább 

- soroljon fel az élethez szükséges környezeti feltételeket 

- ismerje a levegő-, víz-, talajszennyeződés megelőzéseit és a védekezés lehetőségeit. A 

fenntartható életmód jelentőségének magyarázata. 

- az élőlények szerveződési szintjeinek és az életközösségek kapcsolatainak bemutatása, 

az élőlények csoportosítása tetszőleges és adott szempontok szerint. 

- ismerje az ember életkori szakaszait, a kisiskoláskor jellemzőit. 

- ismerjen életmóddal összefüggő betegségeket. 

- az egészséges életmód alapvető elemeinek alkalmazása az egészségmegőrzés és az 

egészséges fejlődés érdekében, a betegségek elkerülésére. 

- az életkornak megfelelően a helyzethez illő felelős viselkedés segítségnyújtást igénylő 

helyzetekben. 

- ismerje a levegő-, víz-, talajszennyeződés megelőzéseit és a védekezés lehetőségeit 

- tudja, hogyan őrizheti meg az egészségét, és mi veszélyezteti azt leginkább 

- környezetéből környezetszennyező forrásokat, ismerje azok egészségkárosító hatásait 

- A fenntartható életmód jelentőségének magyarázata. 

 



II. félév 

- a tanuló önállóan keressen a tankönyvön kívül más ismerethordozókból a tananyaghoz 

kapcsolódó információkat. 

- tanítói kérdése néhány mondatos felelettel válaszoljon 

- ismerje a domborzat jelölését a térképen. 

- találja meg lakóhelyét, nagytájainkat Magyarország domborzati térképén. --. 

- a fő világtájak megnevezése, elhelyezése a térképen 

- Magyarország térképén az alapvető térképjelek megnevezése, szomszédos országok 

felsorolása, nagy tájak felismerése 

- Magyarország elhelyezkedése a földrajzi térben néhány fő kulturális és természeti 

értékének ismerete 

- domborzat jelölést ismerje és használja a térképen 

- találja meg lakóhelyét, nagytájainkat Magyarország domborzati térképén 

- az idő fogalma: a Föld forgása, keringése 

- a mindennapi életben előforduló távolságok és időtartamok becslése. 

- megújuló és nem megújuló energiaforrások megkülönböztetése 

 
 

 

TESTNEVELÉS/ heti 4 óra 

1. osztály 
I. félév 

 
- Rendgyakorlatok: Alakzatok felvétele tanítói segítséggel. 

- Előkészítés és prevenció: A gimnasztikai feladatok teljesítése utánzással, ütemtartás 

nélkül. 

- Járások, futások, szökdelések és ugrások, valamint dobások: Az alapvető 

mozgáskészségek (járás, futás, ugrás, dobás) elsajátítása, gyakorlása. 

- Támasz-, függés-és egyensúlygyakorlatok: Az alapvető mozgáskészségek (kúszás, 

mászás) elfogadható végrehajtása. 

- Labdás gyakorlatok: Labdás ügyességfejlesztés tanítói segítséggel. 

- Szabadidős sporttevékenységek, mindennapos testnevelés: Részvétel a szabadidős 

tevékenységekben. 

II. félév 

 
- Rendgyakorlatok: Alakzatok felvétele önállóan 

- Előkészítés és prevenció: A gimnasztikai feladatok teljesítése utasításra, ütemtartással. 

- Járások, futások, szökdelések és ugrások, valamint dobások: Az alapvető 

mozgáskészségek pontos végrehajtása. 



- Támasz-, függés-és egyensúlygyakorlatok: Az alapvető mozgáskészségek pontos 

végrehajtása. 

- Labdás gyakorlatok: A labdás gyakorlatok pontos végrehajtása. 

- Szabadidős sporttevékenységek, mindennapos testnevelés: A sporttevékenységekben 

való aktív részvétel. 

 

2. osztály 
I. félév 

- Rendgyakorlatok: Alakzatok felvétele és változtatása az utasításnak megfelelően. 

- Előkészítés és prevenció: A gimnasztikai feladatok végrehajtása utánzással, tanítói 

ütemezéssel. 

- Járások, futások, szökdelések és ugrások, valamint dobások: Az alapvető 

mozgáskészségek minél pontosabb végrehajtására való törekvés. Célba dobási 

kísérletek. 

- Támasz-, függés-és egyensúlygyakorlatok: Az alapvető mozgáskészségek minél 

pontosabb végrehajtására való törekvés. 

- Labdás gyakorlatok: A labdás gyakorlatok elfogadható végrehajtása. 

- Küzdő feladatok, játékok: Küzdőjátékok megismerése, megszerettetése. 

- Szabadidős sporttevékenységek, mindennapos testnevelés: Részvétel a szabadidős 

sporttevékenységekben, sorversenyekben, akadályversenyekben. 

II. félév 

 

- Rendgyakorlatok: Járás ütemtartással. 

- Előkészítés és prevenció: Alapvető gimnasztikai alapformák követése. 

- Járások, futások, szökdelések és ugrások, valamint dobások: A kitartó, gyors, játékos 

futásgyakorlatok, indulások ismerete. A kötélhajtás pontos végrehajtása. Tudjon célba 

dobni és javuljon teljesítménye a távolba dobásoknál. Alakuljon ki az egyenes dobás 

hajító mozdulata. 

- Támasz-, függés-és egyensúlygyakorlatok: A szökdelés, felugrás, talajra érkezés 

elsajátítása. 

- Labdás gyakorlatok: Biztonságos labdavezetés. 

- Küzdő feladatok, játékok: Egészséges versenyszellem, élményszerzés. 

- Szabadidős sporttevékenységek, mindennapos testnevelés: A sporttevékenységekben 

való aktív részvétel. 

 

 

 



 

3. osztály 

I. félév 
- Rendgyakorlatok: Vezényszavak ismerete, rendgyakorlatok végrehajtása 

- Előkészítés és prevenció: Gimnasztikai gyakorlatok biztonságos végrehajtása. 

- Járások, futások, szökdelések és ugrások, valamint dobások: Az alapvető mozgásformák 

többféle ismerete. Elfogadható mozgásminta reprodukálása a rajtolás, futás, ugrás és 

dobás végrehajtása során. 

- Támasz-, függés-és egyensúlygyakorlatok: Kísérletek a kúszás, mászás, támasz és 

függés feladatainak teljesítésére. 

- Labdás gyakorlatok: Törekvés a labdavezetés minél pontosabb végrehajtására. 

- Küzdő feladatok, játékok: A test-test elleni küzdelem elfogadása. 

- Szabadidős sporttevékenységek, mindennapos testnevelés: Részvétel a szabadidős 

sporttevékenységekben, sorversenyekben, akadályversenyekben. 

II. félév 

- Rendgyakorlatok: Néhány határozott alapformájú szabadgyakorlat összekötése. 

- Előkészítés és prevenció: A gimnasztikai gyakorlatok végzése az utasításnak 

megfelelően 

- Járások, futások, szökdelések és ugrások, valamint dobások: Legyen képes járásokat, 

futásokat végezni, különböző feladatokkal futni. Tudja dobáserejét szabályozni. A hajító 

mozgást hajtsa végre 8-10 méteres távolságból. 

- Támasz-, függés-és egyensúlygyakorlatok: Nehezített feladatokkal is tudjon megtanult 

gyakorlatokat alkalmazni. 

- Labdás gyakorlatok: Biztonsággal tudjon labdát elfogni, továbbítani. 

- Küzdő feladatok, játékok: Szabályok betartása, balesetvédelem. 

- Szabadidős sporttevékenységek, mindennapos testnevelés: A sporttevékenységekben 

való aktív részvétel. 

 

 

4. osztály 
I. félév 

- Rendgyakorlatok: A rendgyakorlatok fegyelmezett, pontos végrehajtása. 

- Előkészítés és prevenció: A gimnasztikai feladatok pontos végrehajtása a pedagógus 

utasításainak megfelelően. 

- Járások, futások, szökdelések és ugrások, valamint dobások: A változó feltételekhez 

igazodva a feladatok végrehajtásának kísérlete. 

- Támasz-, függés-és egyensúlygyakorlatok: Mászás kötélen 2-3 fogással, a támasz-, 



függő-és egyensúlygyakorlatok teljesítése. 

- Labdás gyakorlatok: Különböző dobásmódok alkalmazása. 

- Küzdő feladatok, játékok: A test-test elleni küzdelem elfogadása. 

- Szabadidős sporttevékenységek, mindennapos testnevelés: Részvétel a szabadidős 

sporttevékenységekben, sorversenyekben, akadályversenyekben. 

II. félév 

- Rendgyakorlatok: Az alakzatok felvétele és gyors változtatása. 

- Előkészítés és prevenció: Legyen képes utasításra végrehajtani a már tanult tartásos és 

mozgásos elemeket kézi szerrel is. 

 

- Járások, futások, szökdelések és ugrások, valamint dobások: Tudja szabályozni járását, 

futását a változó feltételeknek megfelelően. A helyből és nekifutással történő ugrások 

összerendezett végrehajtása. 

- Támasz-, függés-és egyensúlygyakorlatok: Tudja a támasz-, függő-és 

egyensúlygyakorlatokat változó feltételek mellett biztonságosan elvégezni. 

- Labdás gyakorlatok: Labdavezetés és átadása az utasításnak megfelelően legyen pontos 

és biztonságos. 

- Küzdő feladatok, játékok: Egészséges versenyszellem, élményszerzés. Balesetvédelem. 

- Szabadidős sporttevékenységek, mindennapos testnevelés: A sport tevékenységekben 

való aktív részvétel. 

 

 

Néptánc 

1. osztály 
I. félév 

 
- Tudjon a tanuló néhány bemelegítő gyakorlatot önállóan felidézni és kivitelezni. 

- (Pl: Járás, futás, szökdelés zenére; járás, futás feladatokkal; utánzó és páros 

szabadgyakorlatok) 

- Ismerje a tanuló a bemelegítő játékok szövegét, dallamát, s a hozzájuk fűzött 

mozdulatsorokat. (Pl: Vonulós: „Zöld paradicsom…”, „Iglice, szívem…”, „Egy, 

megérett a meggy…” Páros szökellők: „Zabot vittem…”, „Án, tán, titijon…” Galopp: 

„Kert alatt kinn a kocsi…” Guggolás: ”Vékony vászon lepedő…”) 

- Ismerje a tanuló és legyen képes önállóan is felidézni a tanult mondókákat, 

kiszámolókat. (Pl: „Csiteri,csütöri…” , „Ángyom sütött rétest…”, „Kipp-kopp 

kalapács…”) 

- Ismerje és legyen képes önállóan is felidézni a tanult népi játékok szövegét, dallamát, 



- ismerje és tartsa be a játékszabályokat. 

 

II. félév 

 
- Ismerje és tudjon különbséget tenni a negyed és nyolcad ritmus között, legyen képes 

ezeket tapssal és lépéssel is kifejezni. 2/4-es ritmusok megjelenítése tapssal, dobogással. 

- Ismerje a tanuló és legyen képes önállóan is felidézni és kivitelezni a tanult 

motívumokat. (Pl:-Egyes csárdás jobbra-balra, tovahaladó csárdás, sarokemelgetés 

negyed értékben, negyedes höcögés csárdáslépéssel, kettes csárdás jobbra-balra, 

egyes/kettes csárdás tapssal kísérve). 

 

2. osztály 
I. félév 

- Tudja a tanuló a bemelegítő gyakorlatokat önállóan felidézni és kivitelezni (Pl: Járás, 

futás zenére,  járás feladatokkal: lábujjhegyen, sarkon, guggolásban futás feladatokkal: 

térd- és sarokemeléssel;  játékos utánzó szabadgyakorlatok: sótörés, kocsikázás,  páros 

szökkenő irányváltással; mozgásos, dinamikus gyakorlatok zenére: hajlítások, 

lendítések, ollózások,  forgások, szökdelések, ugrások; ugró gyakorlatok; járás, futás 

mondókára, énekre,  irányváltással, kígyóvonalban, csigában, helycserével; szökdelés 

mondókára, énekre párban különböző kézfogásokkal;páros forgó keresztezett 

kézfogással). 

- Ismerje a tanuló a bemelegítő játékok szövegét, dallamát, s a hozzájuk fűzött 

mozdulatsorokat (Pl: Vonulós: „Kőketánc…”, „Csivirintem…”, „Bújj, bújj…” Páros 

szökellő:”Hopp, mókuska, mókuska…”, „Sas, sas, lakatos…””Pesten jártam 

Iskolába…” Galopp: „Szegedi polkát…” Guggolás: „Nagyot ugrik…”). 

II. félév 

- Ismerje és legyen képes önállóan is felidézni a tanult kiszámolókat, mondókákat (Pl: 

„Menyasszonynak ékes kontya…”?, „Túró, rekenyő…”, „Pad alatt, híd alatt…”). 

- Ismerje és legyen képes felidézni a tanult népi játékok szövegét, estleg dallamát, ismerje 

és tartsa be a játékszabályokat (Pl: kapuzó játékok, párválasztók, fogyógyarapodó 

játékok, felelgetős játékok, fogócskák, szerepjátszó játékok). 

- Legyen jártas a tanuló a tanult ritmikai ismeretekben (Pl: ismert népdalok ritmusának 

visszatapsolása, hallott zenéhez negyedes taps, negyedes járás saját énekre, 

zenére,negyedes, járás zenére, hozzá ti-ti-tá tapskíséret; a 2/4-es ütem gyakoroltatása 

bipódikus és tripódikus zenére; tempótartás).Ismerje a tanuló és legyen képes 

önállóan felidézni és kivitelezni a tanult táncmotívumokat (Pl: egyszerű cifra 

változatok: höcögő előre nyújtott lábbal, séta cifrával, höcögő hátra felkapott lábbal, -



elöl/hátul keresztezett cifra, - futó höcögővel/ cifrával, hátul keresztező lépés dobogó 

cifrával jobbra-balra, - lengető-cifra, - cifra előre, hátra, keresztezve; rida; lengető; 

lengető cifrával/höcögővel; légbokázó). 

- A tanult motívumok improvizatív alkalmazása ugrós zenére. 

 

 

 

3. osztály 
I. félév 

- A tanuló legyen képes önállóan felidézni és kivitelezni a tanult bemelegítő 

gyakorlatokat ( Pl: járás, futás zenére; járás feladattal/ - óriásjárás, - törpe járás, - külső 

és belső talpélen, - hajlított térdekkel; kar- és törzsgyakorlatok; szökdelések; 

irányváltások; galopp; légző és lazító gyakorlatok; egyensúly és testtartást javító 

gyakorlatok). 

- A tanuló tudjon a tanult mondókák, kiszámolók közül önállóan idézni ( Pl: „Pap utcában 

süt a nap…”, „ Egyszer egy erdőben…”, „ Nini, a Ferike…”). 

II. félév 

- A tanuló ismerje a somogyi dudálás, ugrós, lassú és friss csárdás táncmotívumait, 

legyen képes az ismert táncdallamokra szabadon táncolni. 

- A tanuló legyen képes önállóan is felismerni a táncokhoz kapcsolódó jellegzetes 

dallamokat, ismerjen és önállóan is tudjon énekelni a tájegységre jellemző népdalt. 

- Ismerje és legyen képes önállóan is felidézni az évkör fő ünnepeihez tartozó 

legjellegzetesebb népszokásokat (karácsony: betlehemezés, kántálás; húsvét: vízbevető 

hétfő; pünkösd: pünkösdi király választása, pünkösdi királyné-járás). 

 

4. osztály 
I. félév 

- Tudja a tanuló a bemelegítő gyakorlatokat önállóan felidézni és kivitelezni (Pl: 

ruganyosságot fejlesztő gyakorlatok: futás, séta, futó cifra, futás magas térdemeléssel és 

sarokemeléssel, karkörzés, guggolások, törzskörzés, talajérintgetés; lépő forgó; 

negyedes ridaforgó; lábfeszességet biztosító motívumok: bokázó, lengető, hegyező, elöl 

keresztezett cifra; mozgás a térben: járás, futás hullámvonalban;). 

- A tanulónak legyen biztos ritmikai ismerete (Pl: negyed és páros nyolcad értékű 

ritmusok alkotása, járása; kontrás taps; a hármas ütem érzékeltetése háromfázisú 

mozgással; a négyes ütem érzékeltetése négyfázisú mozgással; egyenletes járás mellett 

ritmus osztinátó tapssal; szinkópa tapsolása; ritmustelefon; motívumrögtönzés megadott 

ritmusokra; ritmus staféta; ritmus visszhang). 

- A tanuló ismerjen néhány mondókát, kiszámolót, alkalmazza azokat változatosan. 



II. félév 

- A tanuló ismerje a tanév során elsajátított új játékokat, tudja a hozzájuk kapcsolódó 

szöveget, dallalmot, ismerje a játékszabályokat (Pl: „Bújj, bújj, bokrosi…”, 

„Hajdináné…”, „Elvesztettem…”, „Hej vára…”, „Kinn a bárány…”, „Hold, hold…”, 

„Hatan vannak…”, „Fehér liliomszál…”, Pecsenyeforgató). 

- A tanuló ismerje a Dél-alföldi ugrós és csárdás motívumait , legyen képes azok önálló 

alkalmazására a felismert népzene szerint. 

- A tanuló legyen képes felismerni a Dél-alföldi táncokhoz tartozó népzenét, tudjon 

önállóan elénekelni a tájegységre jellemző néhány népdalt (Pl: „Az oláhok…”, 

„Megfogtam egy…”, „Nincs Szentesen…”, „A szegedi halastó…”).A tanuló legyen 

képes tájékozódni Magyarország térképén, ismerje a tanult táncok révén megnevezett 

tájegységek földrajzi elhelyezkedését. 

- A tanuló ismerje a hagyományos népi életmód főbb sajátosságait, évszakokhoz kötődő 

közösségi szokásait, táncalkalmait (Pl: Tavasz: böjti játékok, leánykarikázók, májusfa- 

állítás; nyár: aratás, aratóbál,; ősz:szüret, csőszjátékok, betakarítások, kisfarsang 

időszaka; tél: adventi időszak, farsang időszaka: tollfosztó, fonó, alakoskodás, 

téltemetés-kiszézés, busók). 

 
TESTNEVELÉS/heti 5 óra 

A tananyagtartalomban az optimum szint dőlt betűvel van jelölve. 

 

1. osztály 

 
I. félév 

Gimnasztika 

 

- A gimnasztikai feladatok teljesítése utánzással, ütemtartás nélkül. 

- A leggyakrabban alkalmazott statikus és dinamikus gimnasztikai elemek elnevezéseinek, 

felismerése. 

- 2-4 ütemű szabad-, társas és kézi szergyakorlatok bemutatás utáni pontos végrehajtása. 

Kúszások és mászások 

-   Kúszások, mászások: utánzó mozgások, ellentétes, oldali kar-láb használattal előre, hátra, 

oldalra           

      haladva. 

-    Kúszások, mászások: utánzó mozgások, ellentétes, oldali kar-láb használattal előre, hátra, 

oldalra           

 haladva, illetve egyéb meghatározott útvonalon, különböző támasztávolságokkal és 

mozgássebességgel. 



Járások, futások 

-   Alapvető mozgáskészségek (járások, futások) végrehajtása 

-  A funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit, koordináltan hajtja 

végre. 

-   Járások egyenes vonalon előre különböző alakzatokban (pl. cikcakk alakban, körben) és    

fordulatokkal (negyed-, fél-, egészfordulat). 

-  Járások sarkon, talp élén, lábujjhegyen, előre. 

-  Saroklendítés, térdemelés futás közben karlendítés nélkül. 

-  Állórajt indulások hangjelre, különböző testhelyzetekből. 

Szökdelések, ugrások 

− Alapvető mozgáskészségek (szökdelések, ugrások) végrehajtása.  

− A funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit, koordináltan hajtja 

végre. 

−  A különböző ugrásmódok alaptechnikáit és előkészítő mozgásformáit a vezető műveletek 

ismeretében koordináltan hajtja végre. 

− Helyben szökdelések páros zárt lábbal és különböző terpeszekben. 

− Szökdelések két lábon előre. 

− Páros lábról felugrások céltárgyak érintésével. 

− Ugrókötélkötél gyakorlatok: Kötélhajtás előre, helyben. 

− Szökdelések két lábon előre-hátra-oldalra, ugrások kisebb, 10-20 cm-es magasságú felületekre 

fel és le. 

Dobások, ütések 

− Alapvető mozgáskészségek (dobások, ütések) végrehajtása.  

− A funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit, koordináltan hajtja 

végre. 

− A különböző dobásmódok alaptechnikáit és előkészítő mozgásformáit a vezető műveletek 

ismeretében koordináltan hajtja végre. 

− Könnyű labda fogása két kézzel, egyszerű karmozgások kézben a labdával, helyben. 

− Labda feldobása és elkapása helyben. 

− Alsó dobás két kézzel társhoz. 

− Labda gurítása társnak. 

− Labda alsó dobása, gurítása társnak ülésben, fekvésben. 

 

Támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok 

− Alapvető mozgáskészségek (támaszok, függések) végrehajtása.  



− A funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit koordináltan hajtja 

végre. 

− Egyszerű talajgyakorlati elemek elsajátítása és esztétikus bemutatása (gurulóátfordulás előre, 

hátra). 

− Statikus támaszgyakorlatok gyakorlása mellső, oldalsó és hátsó támaszban. 

− Statikus mellső, hátsó és oldalsó függőállások 

− Egyszerű statikus egyensúlyozási gyakorlatok végrehajtása. 

− Egyszerű támaszugrások és rávezető gyakorlatok végrehajtása. 

 

Labdás gyakorlatok 

− Kézzel és lábbal, helyben történő labdavezetési módok alaptechnikáinak végrehajtása. 

− A különböző méretű és tömegű labdákkal labdavezetési, gurítási, dobási, rúgási és elkapási 

feladatok a távolság variálásával, helyben. 

− Labdagörgetések gyakorlása kézzel, lábbal, egyenes vonalon előre, oldalra, hátra. 

− Magasan (fej fölött) érkező labda két-, majd egykezes talajra pattintott átvétele.  

 

Testnevelési és népi játékok 

 

− 1-2 egyszerű (futó- vagy fogójáték) testnevelési vagy népi játék szabályainak ismerete. 

− 3-4  egyszerű (futó- vagy fogójáték) testnevelési vagy népi játék szabályainak ismerete. 

 

II. félév 

Gimnasztika 

 

- A gimnasztikai feladatok teljesítése utánzással, ütemtartással. 

- A leggyakrabban alkalmazott statikus és dinamikus gimnasztikai elemek elnevezéseinek, 

felismerése. 

- 2-4 ütemű szabad-, társas és kézi szergyakorlatok bemutatás utáni pontos végrehajtása. 

Kúszások és mászások 

- Kúszások, mászások: utánzó mozgások, ellentétes- és azonos oldali kar-láb használattal előre, 

hátra, 

   oldalra haladva. 

- Kúszások, mászások: utánzó mozgások, ellentétes- és azonos oldali kar-láb használattal előre, 

hátra, 

  oldalra haladva, illetve egyéb meghatározott útvonalon, különböző támasztávolságokkal és 

  mozgássebességgel. 

Járások, futások 

- Alapvető mozgáskészségek (járások, futások) végrehajtása. 

- A funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó feltételek között 

koordináltan hajtja végre. 



- Járások egyenes vonalon előre-hátra-oldalra különböző alakzatokban (pl. cikcakk alakban, 

körben) és fordulatokkal (negyed-, fél-, egészfordulat) egyenletes vagy váltakozó lépéshosszal, 

ritmussal, nyújtott és hajlított könyökkel, különböző szimmetrikus kartartásokkal. 

- Járások sarkon, talp élén, lábujjhegyen, előre-hátra-oldalra. 

-  Saroklendítés, térdemelés futás közben karlendítés nélkül és karlendítéssel, szimmetrikus 

kartartásokkal. 

− Járások mély és magas súlyponti helyzetekben (törpejárás, óriásjárás), valamint egyéb utánzó 

formákban (pl. tyúklépés, lopakodó járás, pingvinjárás). 

 

− Állórajt indulások hangjelre, különböző testhelyzetekből. 

Szökdelések, ugrások 

− Alapvető mozgáskészségek (szökdelések, ugrások) végrehajtása. 

− A funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó feltételek 

között koordináltan hajtja végre. 

−  A különböző ugrásmódok alaptechnikáit és előkészítő mozgásformáit a vezető műveletek 

ismeretében tudatosan és koordináltan hajtja végre. 

− Helyben szökdelések páros zárt lábbal és különböző terpeszekben tapsra, zenére. 

− Szökdelések két lábon előre-hátra oldalra. 

− Páros lábról felugrások céltárgyak érintésével. 

− Ugrókötélkötél gyakorlatok: Kötélhajtás előre, helyben és haladással. 

− Szökdelések két lábon előre-hátra-oldalra, ugrások kisebb, 10-20 cm-es magasságú felületekre 

fel és le. 

− Sasszé, oldalazó és indiánszökdelés alaptechnikájának elsajátítása. 

 

Dobások, ütések 

− Alapvető mozgáskészségek (dobások, ütések) végrehajtása. 

− A funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó feltételek 

mellett koordináltan hajtja végre. 

− A különböző dobásmódok alaptechnikáit és előkészítő mozgásformáit a vezető műveletek 

ismeretében tudatosan és koordináltan hajtja végre. 

− Könnyű labda fogása két kézzel, egyszerű karmozgások kézben a labdával, helyben és járás 

közben. 

− Labda feldobása és elkapása helyben és járás közben. 

− Alsó dobás két kézzel társhoz és falhoz. 

− Labda gurítása társnak különböző testhelyzetekben. 

− Labda alsó és mellső dobása, gurítása és elkapása társnak különböző testhelyzetekben. 

 

Támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok 



− Alapvető mozgáskészségek (támaszok, függések) végrehajtása.  

− A funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó feltételek 

mellett koordináltan hajtja végre. 

− Egyszerű talajgyakorlati elemek elsajátítása és esztétikus bemutatása (gurulóátfordulás előre, 

hátra, tarkóállás, bátorugrás). 

− Statikus támaszgyakorlatok gyakorlása mellső, oldalsó és hátsó támaszban különböző kar- és 

lábtartásokkal kivitelezett egyensúlyi helyzetekben, valamint egyéb utánzó támaszgyakorlat 

végrehajtása. 

− Statikus mellső, hátsó és oldalsó függőállások, függések különböző fogásmódokkal. 

− Egyszerű statikus egyensúlyozási gyakorlatok végrehajtása. 

− Egyszerű támaszugrások és rávezető gyakorlatok végrehajtása. 

− Dinamikus támaszgyakorlatok különböző irányokba haladással. 

 

Labdás gyakorlatok 

− Kézzel és lábbal, helyben történő labdavezetési módok alaptechnikáinak végrehajtása. 

− A különböző méretű és tömegű labdákkal labdavezetési, gurítási, dobási, rúgási és elkapási 

feladatok a távolság variálásával, helyben és haladással. 

− Labdagörgetések gyakorlása kézzel, lábbal, egyenes vonalon előre, oldalra, hátra és változó 

irányokban. 

− Magasan (fej fölött) érkező labda két-, majd egykezes talajra pattintott átvétele.  

 

 

Testnevelési és népi játékok 

 

− 3-4 egyszerű (futó- vagy fogójáték) testnevelési vagy népi játék szabályainak ismerete. 

− Statikus célfelületek eltalálására törekvő – különböző dobásformákra, rúgásokra, ütésekre 

épülő, változatos tömegű és méretű eszközöket felhasználó – célzó játékok végrehajtása. 

 

2. osztály 

I. félév 

Előkészítő és preventív mozgásformák  

– A gimnasztikai feladatok végrehajtása utánzással, tanítói ütemezéssel. 

– Alapvető tartásos és mozgásos szakkifejezések felismerése és végrehajtása. 

– 2-4 ütemű szabad-, társas és kézi szergyakorlatok bemutatás utáni pontos végrehajtása. 

– 2-4 ütemű szabad-, társas és kézi szergyakorlatok tanítói ütemezéssel, pontos végrehajtása. 

Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák 

            Járások, futások, szökdelések és ugrások: 

- Az alapvető mozgáskészségek minél pontosabb végrehajtására való törekvés.  



- Helyben és haladással, különböző irányokban és sebességgel; megindulásokkal és 

megállásokkal; irány- és sebességváltással; meghatározott mozgásútvonalakon. 

- Ugrókötélkötél gyakorlatok: Kötélhajtás előre helyben és haladással. 

 

- Ugrókötélkötél gyakorlatok: Kötélhajtás előre és hátra helyben. 

- Egyszerű, 24 mozgásformából álló helyváltoztató mozgássorok egyénileg, 

végrehajtva. 

 

 

 

Támasz-, függés-és egyensúlygyakorlatok:  

- Az alapvető mozgáskészségek minél pontosabb végrehajtására való törekvés. 

- Mászókötélen, bordásfalon, alacsonygyűrűn, KTK-n, egyéb játszótéri eszközökön 

függések, függőállások.az egyéni kompetenciáknak megfelelően; „vándormászás” 

függőállásban vagy függésben.  

- Karhajlítások és nyújtások támaszhelyzetekben; testsúlymozgatások 

(testsúlyáthelyezések), támlázás helyben különböző testhelyzetekben. 

- Egyensúlygyakorlatok, különböző testrészeken és testhelyzetekben stabil felületen; 

talajon, vonalon és különböző eszközökön, szereken. 

- Helyváltoztató mozgások egyszerűbb akadálypályán.  

- Egyensúlyi helyzetek megtalálása lassú hely- és helyzetváltoztató mozgásokból; 

eszközök egyensúlyban tartása helyben különböző testrészekkel, illetve eszközökkel. 

- Mászókötélen, bordásfalon „vándormászás” függőállásban vagy függésben.  

 

Manipulatív természetes mozgásformák 

             Dobások (gurítások) és elkapások: 

- Egy- és kétkezes labdagörgetések talajon és a testen, labdaterelések, gurítások és 

dobások: különböző technikával, többféle anyagú, méretű, formájú, súlyú labdával. 

-  Alsó, felső, mellső dobások. 

- Guruló, pattanó és levegőben érkező labdák és egyéb eszközök elkapása egyénileg, 

párban, helyben. 

Labdavezetések kézzel, lábbal: 

- Álló, guruló labda rúgása álló helyzetből, lassú mozgásból szabadon. 

Labdakontroll és labdavezetéses gyakorlatok a láb részeivel;  helyben és járás 

közben; meghatározott mozgásútvonalakon.  



- Labdavezetés kézzel helyben. 

- Labdavezetés kézzel, lábbal, közben megállás, elindulás. 

Természetes mozgásformák a torna jellegű feladatmegoldásokban 

- Talajgyakorlatok (gurulóátfordulás előre, hátra; tarkóállás; mérlegállás). 

-  Ugrások, támaszugrások talajról, ugródeszkáról elrugaszkodva, megfelelő 

magasságú svédszekrényre (függőleges repülés, felugrás térdelésbe, felguggolás). 

- Kötél és/vagy rúdmászás kísérletek mászókulcsolással. 

- 24 mozgásforma kapcsolatából alkotott egyszerű tornagyakorlatok végrehajtása. 

Természetes mozgásformák az atlétika jellegű feladatmegoldásokban 

- Futás mozgásformái: egyenletes vagy változó sebességgel, különböző irányokba, 

mozgásútvonalon, különböző lépésfrekvenciával és lépéstávolsággal, szabadon. 

- Ugrások és szökdelések mozgásformái: egyenletes vagy változó ugrástávolsággal, 

magassággal, irányokban, mozgásútvonalon páros és egy lábon. 

- Dobások mozgásformái: lökő-, hajító- és vető gyakorlatok: célbadobással 

vízszintes és/vagy függőleges irányokba. 

- Futóiskola, dobóiskola, ugróiskola gyakorlatainak pontos végrehajtása. 

Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és taktikai feladatmegoldásokban 

- Minikosárlabda: Kosárra dobási kísérletek alacsony gyűrűre. 

- Labdarúgás: Kapura rúgások (kapus nélkül). 

- Sportjáték-előkészítő kisjátékok szabályainak ismerete. 

 

II. félév 

Előkészítő és preventív mozgásformák  

– A gimnasztikai feladatok végrehajtása utánzással, tanítói ütemezéssel. 

– Alapvető tartásos és mozgásos szakkifejezések felismerése és végrehajtása. 

– 2-4 ütemű szabad-, társas és kézi szergyakorlatok bemutatás utáni pontos végrehajtása. 

– 2-4 ütemű szabad-, társas és kézi szergyakorlatok tanítói ütemezéssel, pontos végrehajtása. 

 

Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák 

            Járások, futások, szökdelések és ugrások: 

- Az alapvető mozgáskészségek minél pontosabb végrehajtására való törekvés.  

- Helyben és haladással, különböző irányokban és sebességgel; megindulásokkal és 



megállásokkal; irány- és sebességváltással; meghatározott és önállóan alkotott 

mozgásútvonalakon. 

- Szökkenés, szökdelés egy és két lábon, kettőzött szökdelés, galoppszökdelés. 

- Ugrókötélkötél gyakorlatok: Kötélhajtás előre, helyben és futás közben. 

- Ugrókötélkötél gyakorlatok: Kötélhajtás előre és hátra helyben. 

- Egyszerű, 24 mozgásformából álló helyváltoztató mozgássorok egyénileg, 

végrehajtva. 

- Helyváltoztató mozgások egyszerűbb akadálypályán.  

              Támasz-, függés-és egyensúlygyakorlatok:  

- Az alapvető mozgáskészségek minél pontosabb végrehajtására való törekvés. 

- Mászókötélen, bordásfalon, alacsonygyűrűn, KTK-n, egyéb játszótéri eszközökön 

függések, függőállások.az egyéni kompetenciáknak megfelelően; „vándormászás” 

függőállásban vagy függésben.  

- Karhajlítások és nyújtások támaszhelyzetekben; testsúlymozgatások 

(testsúlyáthelyezések), támlázás helyben különböző testhelyzetekben. 

- Haladás kéztámaszos helyzetekben (utánzó mozgásokkal): talajon, különböző 

irányokba. 

- Haladás kéztámaszos helyzetekben (utánzó mozgásokkal): talajon, különböző 

irányokba, szerekre fel, szerekről le, szereken át; lépegetések kézzel és lábbal 

különböző támaszhelyzetekben; csúszások, kúszások, mászások, átbújások; 

talicskagyakorlatok; fel-, le-, átmászások eszközökre. 

- Egyensúlygyakorlatok, különböző testrészeken és testhelyzetekben stabil és 

egyenetlen felületen; talajon, vonalon és különböző eszközökön, szereken. 

- Helyváltoztató mozgások egyszerűbb akadálypályán.  

- Egyensúlyi helyzetek megtalálása lassú hely- és helyzetváltoztató mozgásokból; 

eszközök egyensúlyban tartása helyben különböző testrészekkel, illetve eszközökkel. 

- Mászókötélen, bordásfalon „vándormászás” függőállásban vagy függésben.  

 

Manipulatív természetes mozgásformák 

             Dobások (gurítások) és elkapások: 

- Egy- és kétkezes labdagörgetések talajon és a testen, labdaterelések, gurítások és 

dobások: különböző technikával, többféle anyagú, méretű, formájú, súlyú labdával. 

-  Alsó, felső, mellső dobások. 



- Guruló, pattanó és levegőben érkező labdák és egyéb eszközök elkapása egyénileg, 

párban, helyben és mozgás közben. 

 

 Labdavezetések kézzel, lábbal: 

- Álló, guruló labda rúgása álló helyzetből, lassú mozgásból szabadon. 

Labdakontroll és labdavezetéses gyakorlatok a láb részeivel;  helyben és járás 

közben; meghatározott mozgásútvonalakon. Guruló labda megállítása talppal, 

belsővel. 

- Labdavezetés kézzel helyben és járás, futás közben. 

- Labdavezetés kézzel, lábbal, közben megállás, elindulás. Labdavezetés: helyben és 

haladással testrészek körül; különböző kiinduló helyzetekben, irányokba és 

mozgásútvonalakon, magasságban; fokozódó sebességgel; ritmustartással és 

ritmusváltással. 

 

Természetes mozgásformák a torna jellegű feladatmegoldásokban 

- Talajgyakorlatok (gurulóátfordulás előre, hátra; tarkóállás; bátorugrás; lebegő- és 

mérlegállás; kézállást előkészítő gyakorlatok)  

- Ugrások, támaszugrások talajról, ugródeszkáról elrugaszkodva, megfelelő 

magasságú svédszekrényre (függőleges repülés, felugrás térdelésbe, felguggolás, 

huszárugrás). 

- Kötél és/vagy rúdmászás kísérletek mászókulcsolással. 

- 24 mozgásforma kapcsolatából alkotott egyszerű tornagyakorlatok végrehajtása. 

 

Természetes mozgásformák az atlétika jellegű feladatmegoldásokban 

- Futás mozgásformái: egyenletes vagy változó sebességgel, különböző irányokba, 

mozgásútvonalon, különböző lépésfrekvenciával és lépéstávolsággal, szabadon és 

akadályok felett (természetes és kényszerítő körülmények között).  

- Ugrások és szökdelések mozgásformái: egyenletes vagy változó ugrástávolsággal, 

magassággal, irányokban, mozgásútvonalon páros és egy lábon különböző síkokban, 

kis ismétlésszámokkal. 

- Dobások mozgásformái: lökő-, hajító- és vető gyakorlatok: célbadobással 

vízszintesen és/vagy függőlegesen váltakozó irányokba, különböző anyagú, formájú, 

súlyú eszközökkel.   



- Futóiskola, dobóiskola, ugróiskola gyakorlatainak pontos végrehajtása. 

Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és taktikai 

feladatmegoldásokban 

- Minikosárlabda: Kosárra dobási kísérletek alacsony gyűrűre. 

- Labdarúgás: Kapura rúgások (kapus nélkül). 

- Szivacskézilabda: Passzgyakorlatok, kapura lövések.  

- Miniröplabda: Kosárérintés és alkarérintés próbálkozások léggömbbel, puha 

labdával.  

- Sportjáték-előkészítő kisjátékok szabályainak ismerete. 

3. osztály 

I. félév 

Előkészítő és preventív mozgásformák  

–  A gimnasztikai feladatok végrehajtása tanítói ütemezéssel. 

– Alapvető tartásos és mozgásos szakkifejezések felismerése és végrehajtása. 

– 2-4 ütemű szabad-, társas és kézi szergyakorlatok ütemezéssel történő pontos végrehajtása. 

– 4-8 ütemű szabad-, társas és kézi szergyakorlatok tanítói ütemezéssel történő, pontos 

végrehajtása. 

 

Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák 

            Járások, futások, szökdelések és ugrások: 

- Az alapvető mozgáskészségek minél pontosabb végrehajtására való törekvés.  

- Helyben és haladással, különböző irányokban és sebességgel; megindulásokkal és 

megállásokkal; irány- és sebességváltással; meghatározott mozgásútvonalakon, 

fordulattal, ritmus- és irányváltással kombinálva. 

- Ugrókötélkötél gyakorlatok: Kötélhajtás előre, helyben és futás közben. 

- Ugrókötélkötél gyakorlatok: Kötélhajtás előre és hátra helyben. 

- Egyszerű, 3-5 mozgásformából álló helyváltoztató mozgássorok egyénileg 

végrehajtva. 

              Támasz-, függés-és egyensúlygyakorlatok:  

- Az alapvető mozgáskészségek minél pontosabb végrehajtására való törekvés. 

- Haladás kéztámaszos helyzetekben (utánzó mozgásokkal is) komplex 

akadálypályán. 

- Mászókötélen, bordásfalon, alacsonygyűrűn, KTK-n, egyéb játszótéri eszközökön 

függések, függőállások.az egyéni kompetenciáknak megfelelően; „vándormászás” 



függőállásban vagy függésben.  

- Karhajlítások és nyújtások támaszhelyzetekben; testsúlymozgatások 

(testsúlyáthelyezések), támlázás helyben különböző testhelyzetekben. 

- Egyensúlyozás különböző testrészeken és testhelyzetekben stabil és labilis 

felületen, csukott vagy bekötött szemmel. 

- Egyensúlyi helyzetek megtalálása lassú hely- és helyzetváltoztató mozgásokból; 

eszközök egyensúlyban tartása helyben különböző testrészekkel, illetve eszközökkel. 

- Mászókötélen, bordásfalon „vándormászás” függőállásban vagy függésben.  

-  

 

Manipulatív természetes mozgásformák 

            Dobások (gurítások) és elkapások: 

- Egy- és kétkezes gurítások és dobások helyből.   

- Különböző ívben és sebességgel érkező labdák és egyéb eszközök elkapása. 

-  Alsó, felső, mellső dobások, különböző erővel, irányba és távolságra haladó 

mozgás közben. 

Labdavezetések kézzel, lábbal: 

- Labdavezetés- és labdakontroll-gyakorlatok váltakozó sebességgel és/vagy 

irányban bóják között mindkét láb használatával. 

- Labdavezetés kézzel mozgás közben, akadályok felhasználásával. 

  Ütések testrésszel és eszközzel: 

- Puha labda és léggömb ütése testrésszel, rövid és hosszú nyelű ütővel különböző 

célfelületekre. 

- Labdavezetés kézzel, labdadobással kombinálva. 

- Kézből rúgásfeladatok meghatározott célra, távolságra. 

Természetes mozgásformák a torna jellegű feladatmegoldásokban 

- Talajgyakorlatok (gurulóátfordulás előre és hátra az egyéni kompetenciákhoz 

illeszkedő nehézséggel - különböző kiinduló helyzetből, repülési fázissal. 

- Ugrások, támaszugrások talajról, ugródeszkáról elrugaszkodva, megfelelő 

magasságú svédszekrényre (függőleges repülés, felugrás térdelésbe, felguggolás). 

- Kötél és/vagy rúdmászás kísérletek mászókulcsolással. 



- 3-4 mozgásforma kapcsolatából alkotott egyszerű tornagyakorlatok végrehajtása. 

 

Természetes mozgásformák az atlétika jellegű feladatmegoldásokban 

- Futás mozgásformái: egyenletes és változó, illetve váltakozó ritmussal, sebességgel, 

erőkifejtéssel, lépéstávolsággal és/vagy lépésfrekvenciával komplex akadálypályán.  

Rajtgyakorlatok álló és a guggolórajt. 

- Ugrások és szökdelések mozgásformái: Ugróiskolai gyakorlatok, 

sorozatszökdelések az ugrástávolság változtatásával, páros és egylábon, különböző 

síkokban.  

Távolugrás-kísérletek elugrósávból guggolótechnikával. 

Magasugrás-kísérletek átlépő technikával. 

- Dobások mozgásformái: Egy- és kétkezes hajítómozdulatok célra, változó 

távolságra, különböző kiinduló helyzetekből.  

   Hajítómozgások 3 lépéses dobóritmusban. 

- A futó-, ugró- és dobóiskola alapgyakorlatainak fokozódó pontosságú 

végrehajtása. 

Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és taktikai 

feladatmegoldásokban 

- Minikosárlabda: Kosárra dobási kísérletek helyből, büntetődobás alacsony 

palánkra. 

- Labdarúgás: Rúgások kapura és társhoz belsővel, belső csüddel, labdaátvételek. 

- Miniröplabda: Kosárérintés alsó egyenes nyitás puha labdákkal. 

- Szivacskézilabda: Kapura dobási kísérletek helyből, nekifutásból. Passzgyakorlatok. 

- Sportjáték-előkészítő kisjátékok szabályainak ismerete. 

II. félév 

Előkészítő és preventív mozgásformák  

 

– A gimnasztikai feladatok végrehajtása tanítói ütemezéssel. 

– Alapvető tartásos és mozgásos szakkifejezések felismerése és végrehajtása. 

– 2-4 ütemű szabad-, társas és kézi szergyakorlatok ütemezéssel történő pontos végrehajtása. 

– 4-8 ütemű szabad-, társas és kézi szergyakorlatok tanítói ütemezéssel történő, pontos 

végrehajtása. 

Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák 



            Járások, futások, szökdelések és ugrások: 

- Az alapvető mozgáskészségek minél pontosabb végrehajtására való törekvés.  

- Helyben és haladással, különböző irányokban és sebességgel; megindulásokkal és 

megállásokkal; irány- és sebességváltással; meghatározott mozgásútvonalakon, 

fordulattal, ritmus- és irányváltással kombinálva. 

- Ugrókötélkötél gyakorlatok: Kötélhajtás előre, helyben és futás közben. 

- Ugrókötélkötél gyakorlatok: Kötélhajtás előre és hátra helyben. 

- Egyszerű, 3-5 mozgásformából álló helyváltoztató mozgássorok egyénileg 

végrehajtva. 

              Támasz-, függés-és egyensúlygyakorlatok:  

- Az alapvető mozgáskészségek minél pontosabb végrehajtására való törekvés. 

- Haladás kéztámaszos helyzetekben (utánzó mozgásokkal is) komplex 

akadálypályán. 

 

- Mászókötélen, bordásfalon, alacsonygyűrűn, KTK-n, egyéb játszótéri eszközökön 

függések, függőállások.az egyéni kompetenciáknak megfelelően; „vándormászás” 

függőállásban vagy függésben.  

- Karhajlítások és nyújtások támaszhelyzetekben; testsúlymozgatások 

(testsúlyáthelyezések). 

- Egyensúlyozás különböző testrészeken és testhelyzetekben stabil és labilis 

felületen, csukott vagy bekötött szemmel. Egyensúlyi helyzetek megtalálása hely- 

és helyzetváltoztató mozgásokból, illetve manipulatív eszközhasználattal. 

- Egyensúlyi helyzetek megtalálása lassú hely- és helyzetváltoztató mozgásokból; 

eszközök egyensúlyban tartása helyben különböző testrészekkel, illetve eszközökkel. 

- Fel-, le-, átmászások eszközökre nehezített feltételekkel. 

- Mászókötélen, bordásfalon „vándormászás” függőállásban vagy függésben.  

 

Manipulatív természetes mozgásformák 

            Dobások (gurítások) és elkapások: 

- Egy- és kétkezes gurítások és dobások helyből és haladásból.  

- Különböző ívben és sebességgel érkező labdák és egyéb eszközök elkapása 

nehezített feltételek mellett. 

-  Alsó, felső, mellső dobások, különböző erővel, irányba és távolságra haladó 

mozgás közben. 



Labdavezetések kézzel, lábbal: 

- Labdavezetés- és labdakontroll-gyakorlatok váltakozó sebességgel és/vagy 

irányban bóják között mindkét láb használatával. 

- Labdavezetés kézzel, lábbal mozgás közben, akadályok felhasználásával. 

  Ütések testrésszel és eszközzel: 

- Puha labda és léggömb ütése testrésszel, rövid és hosszú nyelű ütővel különböző 

célfelületekre. 

- Labdavezetés kézzel, labdadobással kombinálva. 

- Kézből rúgásfeladatok meghatározott célra, távolságra. 

Természetes mozgásformák a torna jellegű feladatmegoldásokban 

- Talajgyakorlatok (gurulóátfordulás előre és hátra az egyéni kompetenciákhoz 

illeszkedő nehézséggel - különböző kiinduló helyzetből, repülési fázissal. 

- Ugrások, támaszugrások talajról, ugródeszkáról elrugaszkodva, megfelelő 

magasságú svédszekrényre (függőleges repülés, felugrás térdelésbe, felguggolás). 

- Eredményes mászókulcsolás. 

- 3-4 mozgásforma kapcsolatából alkotott egyszerű tornagyakorlatok végrehajtása. 

Természetes mozgásformák az atlétika jellegű feladatmegoldásokban 

- Futás mozgásformái: egyenletes és változó, illetve váltakozó ritmussal, sebességgel, 

erőkifejtéssel, lépéstávolsággal és/vagy lépésfrekvenciával komplex akadálypályán.  

Rajtgyakorlatok álló és a guggolórajt. Vágtafutás. 

- Ugrások és szökdelések mozgásformái: Ugróiskolai gyakorlatok, 

sorozatszökdelések az ugrástávolság változtatásával, páros és egylábon, különböző 

síkokban.  

Távolugrás elugrósávból guggolótechnikával. 

Magasugrás átlépő technikával. 

- Dobások mozgásformái: Egy- és kétkezes hajítómozdulatok célra, változó 

távolságra, különböző kiinduló helyzetekből.  

   Hajítómozgások 3 lépéses dobóritmusban. 

 

- A futó-, ugró- és dobóiskola alapgyakorlatainak fokozódó pontosságú 

végrehajtása. 



Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és taktikai 

feladatmegoldásokban 

- Minikosárlabda: Kosárra dobási kísérletek helyből, büntetődobás alacsony 

palánkra. 

- Labdarúgás: Rúgások kapura és társhoz belsővel, belső csüddel, labdaátvételek. 

- Miniröplabda: Kosárérintés alsó egyenes nyitás puha labdákkal. 

- Szivacskézilabda: Kapura dobási kísérletek helyből, nekifutásból. Passzgyakorlatok. 

- Sportjáték-előkészítő kisjátékok szabályainak ismerete. 

-  

4. osztály 

I. félév 

Előkészítő és preventív mozgásformák  

–  A gimnasztikai feladatok végrehajtása tanítói ütemezéssel. 

– Alapvető tartásos és mozgásos szakkifejezések felismerése és végrehajtása. 

– 4-8 ütemű szabad-, társas és kézi szergyakorlatok ütemezéssel történő végrehajtása. 

– 4-8 ütemű szabad-, társas és kézi szergyakorlatok tanítói ütemezéssel történő, pontos 

végrehajtása. 

Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák 

            Járások, futások, szökdelések és ugrások: 

- Az alapvető mozgáskészségek minél pontosabb végrehajtására való törekvés.  

- Helyben és haladással, különböző irányokban és sebességgel; megindulásokkal és 

megállásokkal; irány- és sebességváltással; meghatározott mozgásútvonalakon, 

fordulattal, ritmus- és irányváltással kombinálva. 

- Ugrókötél gyakorlatok: hajtás helyben, előre és hátra.  

- Ugrókötél gyakorlatok: hajtás helyben egy és páros lábon. Áthajtás haladással. 

- Egyszerű, 3-5 mozgásformából álló helyváltoztató mozgássorok egyénileg 

végrehajtva. 

              Támasz-, függés-és egyensúlygyakorlatok:  

- Az alapvető mozgáskészségek minél pontosabb végrehajtására való törekvés. 

- Haladás kéztámaszos helyzetekben (utánzó mozgásokkal is) komplex 

akadálypályán. Elszakadás a talajtól kézzel és/vagy lábbal különböző 

támaszhelyzetekből. 

- Mászókötélen, bordásfalon, alacsonygyűrűn, KTK-n, egyéb játszótéri eszközökön 

függések, függőállások.az egyéni kompetenciáknak megfelelően; „vándormászás” 



függőállásban vagy függésben.  

- Karhajlítások és nyújtások támaszhelyzetekben; testsúlymozgatások 

(testsúlyáthelyezések). 

- Egyensúlyozás különböző testrészeken és testhelyzetekben stabil és labilis 

felületen, csukott vagy bekötött szemmel.  

- Egyensúlyi helyzetek megtalálása lassú hely- és helyzetváltoztató mozgásokból; 

eszközök egyensúlyban tartása helyben különböző testrészekkel, illetve 

eszközökkel. 

- Mászókötélen, bordásfalon „vándormászás” függőállásban vagy függésben.  

 

Manipulatív természetes mozgásformák 

            Dobások (gurítások) és elkapások: 

- Egy- és kétkezes gurítások és dobások helyből és mozgás közben. 

- Különböző ívben és sebességgel érkező labdák és egyéb eszközök elkapása mozgás 

közben is. 

-  Alsó, felső, mellső dobások, különböző erővel, irányba és távolságra haladó 

mozgás közben. 

Labdavezetések kézzel, lábbal: 

- Labdavezetés- és labdakontroll-gyakorlatok váltakozó sebességgel és/vagy 

irányban bóják között mindkét láb használatával. 

- Labdavezetés kézzel mozgás közben, akadályok felhasználásával. 

  Ütések testrésszel és eszközzel: 

- Puha labda és léggömb ütése testrésszel, rövid és hosszú nyelű ütővel különböző 

célfelületekre. 

- Labdavezetés kézzel, labdadobással kombinálva. 

- Kézből rúgásfeladatok meghatározott célra, távolságra. 

- Ütések tenyeres és fonák mozgásmintával; szervaszerűen. 

-  „Dekázás” mindkét láb használatával. 

   

Természetes mozgásformák a torna jellegű feladatmegoldásokban 

- Talajgyakorlatok (gurulóátfordulás előre és hátra az egyéni kompetenciákhoz 

illeszkedő nehézséggel - különböző kiinduló helyzetből, repülési fázissal, 



fellendülési kísérletek segítségadással vagy nélküle kézállásba, kézenátfordulás 

oldalt. 

- Ugrások, támaszugrások talajról, ugródeszkáról elrugaszkodva, egyéni 

kompetenciákhoz igazodva, megfelelő magasságú svédszekrényre. 

- Kötél és/vagy rúdmászás kísérletek mászókulcsolással. 

- 3-6 mozgásforma kapcsolatából alkotott egyszerű tornagyakorlatok végrehajtása. 

 

Természetes mozgásformák az atlétika jellegű feladatmegoldásokban 

- A futó-, ugró- és dobóiskolai alapgyakorlatok végrehajtása, azok vezető 

műveleteinek ismerete.  

- Futás mozgásformái: egyenletes és változó, illetve váltakozó ritmussal, sebességgel, 

erőkifejtéssel, lépéstávolsággal és/vagy lépésfrekvenciával komplex akadálypályán.  

Rajtgyakorlatok álló és a guggolórajt. 

- Ugrások és szökdelések mozgásformái: Ugróiskolai gyakorlatok, 

sorozatszökdelések az ugrástávolság változtatásával, páros és egylábon, különböző 

síkokban.  

Távolugrás-kísérletek elugrósávból guggolótechnikával. 

Magasugrás-kísérletek átlépő technikával. 

- Dobások mozgásformái: Egy- és kétkezes hajítómozdulatok célra, változó 

távolságra, különböző kiinduló helyzetekből.  

   Hajítómozgások 3 lépéses dobóritmusban. 

- Komplex futó- és ugróiskolai gyakorlatvariációk. 

- A futó-, ugró- és dobóiskola alapgyakorlatainak fokozódó pontosságú 

végrehajtása. 

 

Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és taktikai 

feladatmegoldásokban 

- Minikosárlabda: Kosárra dobási kísérletek helyből, büntetődobás alacsony 

palánkra. 

- Megindulás, megállás, sarkazás a kosárlabdában. 

- Labdarúgás: Rúgások kapura és társhoz belsővel, belső csüddel, labdaátvételek. 

- Miniröplabda: Kosárérintés alsó egyenes nyitás puha labdákkal. 

- Szivacskézilabda: Kapura dobási kísérletek helyből, nekifutásból. Passzgyakorlatok. 



Kapura dobási kísérletek helyből, nekifutásból, páros lefutásból. 

- Sportjáték-előkészítő kisjátékok szabályainak ismerete. 

II. félév 

Előkészítő és preventív mozgásformák  

– A gimnasztikai feladatok végrehajtása tanítói ütemezéssel. 

– Alapvető tartásos és mozgásos szakkifejezések felismerése és végrehajtása. 

– 4-8 ütemű szabad-, társas és kézi szergyakorlatok ütemezéssel történő végrehajtása. 

– 4-8 ütemű szabad-, társas és kézi szergyakorlatok tanítói ütemezéssel történő, pontos 

végrehajtása. 

 

Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák 

                        Járások, futások, szökdelések és ugrások: 

- Az alapvető mozgáskészségek minél pontosabb végrehajtására való törekvés.  

- Helyben és haladással, különböző irányokban és sebességgel; megindulásokkal és 

megállásokkal; irány- és sebességváltással; meghatározott mozgásútvonalakon, 

fordulattal, ritmus- és irányváltással kombinálva. 

- Ugrókötél gyakorlatok: hajtás helyben, előre és hátra.  

- Ugrókötél gyakorlatok: hajtás helyben egy és páros lábon. Áthajtás haladással. 

- Egyszerű, 3-5 mozgásformából álló helyváltoztató mozgássorok egyénileg 

végrehajtva. 

              Támasz-, függés-és egyensúlygyakorlatok:  

- Az alapvető mozgáskészségek minél pontosabb végrehajtására való törekvés. 

- Haladás kéztámaszos helyzetekben (utánzó mozgásokkal is) komplex 

akadálypályán. Elszakadás a talajtól kézzel és/vagy lábbal különböző 

támaszhelyzetekből. 

- Mászókötélen, bordásfalon, alacsonygyűrűn, KTK-n, egyéb játszótéri eszközökön 

függések, függőállások.az egyéni kompetenciáknak megfelelően; „vándormászás” 

függőállásban vagy függésben.  

- Karhajlítások és nyújtások támaszhelyzetekben; testsúlymozgatások 

(testsúlyáthelyezések). 

- Egyensúlyozás különböző testrészeken és testhelyzetekben stabil és labilis 

felületen, csukott vagy bekötött szemmel.  

- Egyensúlyi helyzetek megtalálása lassú hely- és helyzetváltoztató mozgásokból; 

eszközök egyensúlyban tartása helyben különböző testrészekkel, illetve 

eszközökkel. 



- Mászókötélen, bordásfalon „vándormászás” függőállásban vagy függésben.  

 

Manipulatív természetes mozgásformák 

            Dobások (gurítások) és elkapások: 

- Egy- és kétkezes gurítások és dobások helyből és mozgás közben. 

- Különböző ívben és sebességgel érkező labdák és egyéb eszközök elkapása mozgás 

közben is. 

-  Alsó, felső, mellső dobások, különböző erővel, irányba és távolságra haladó 

mozgás közben. 

Labdavezetések kézzel, lábbal: 

- Labdavezetés- és labdakontroll-gyakorlatok váltakozó sebességgel és/vagy 

irányban bóják között mindkét láb használatával. 

- Labdavezetés kézzel mozgás közben, akadályok felhasználásával. 

  Ütések testrésszel és eszközzel: 

- Puha labda és léggömb ütése testrésszel, rövid és hosszú nyelű ütővel különböző 

célfelületekre. 

- Gurítások, dobások és elkapások, labdavezetések kézzel lábbal, egyszerű cselekkel 

és egyéb feladatokkal kombinálva. 

- Ütések tenyeres és fonák mozgásmintával, szervaszerűen. 

-  „Dekázás” mindkét láb használatával. 

   

Természetes mozgásformák a torna jellegű feladatmegoldásokban 

- Talajgyakorlatok (gurulóátfordulás előre és hátra az egyéni kompetenciákhoz 

illeszkedő nehézséggel - különböző kiinduló helyzetből, repülési fázissal, 

fellendülési kísérletek segítségadással vagy nélküle kézállásba, kézenátfordulás 

oldalt, emelés zsugorfejállásba. 

- Ugrások, támaszugrások talajról, ugródeszkáról elrugaszkodva, egyéni 

kompetenciákhoz igazodva, megfelelő magasságú svédszekrényre. 

- Kötél és/vagy rúdmászás mászókulcsolással. 

- 3-6 mozgásforma kapcsolatából alkotott egyszerű tornagyakorlatok végrehajtása. 

 

Természetes mozgásformák az atlétika jellegű feladatmegoldásokban 



- A futó-, ugró- és dobóiskolai alapgyakorlatok végrehajtása, azok vezető 

műveleteinek ismerete.  

- Futás mozgásformái: egyenletes és változó, illetve váltakozó ritmussal, sebességgel, 

erőkifejtéssel, lépéstávolsággal és/vagy lépésfrekvenciával komplex akadálypályán.  

Rajtgyakorlatok álló és a guggolórajt. 

- Ugrások és szökdelések mozgásformái: Ugróiskolai gyakorlatok, 

sorozatszökdelések az ugrástávolság változtatásával, páros és egylábon, különböző 

síkokban.  

Távolugrás-kísérletek elugrósávból guggolótechnikával. 

Magasugrás-kísérletek átlépő technikával. 

- Dobások mozgásformái: Egy- és kétkezes hajítómozdulatok célra, változó 

távolságra, különböző kiinduló helyzetekből.  

   Hajítómozgások 3 lépéses dobóritmusban. 

- Komplex futó- és ugróiskolai gyakorlatvariációk. 

- A futó-, ugró- és dobóiskola alapgyakorlatainak fokozódó pontosságú 

végrehajtása. 

 

Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és taktikai 

feladatmegoldásokban 

- Minikosárlabda: Kosárra dobási kísérletek helyből, büntetődobás alacsony 

palánkra. 

- Megindulás, megállás, sarkazás a kosárlabdában. 

- Labdarúgás: Rúgások kapura és társhoz belsővel, belső csüddel, labdaátvételek. 

- Miniröplabda: Kosárérintés alsó egyenes nyitás puha labdákkal. 

- Szivacskézilabda: Kapura dobási kísérletek helyből, nekifutásból. Passzgyakorlatok. 

Kapura dobási kísérletek helyből, nekifutásból, páros lefutásból. 

- Sportjáték-előkészítő kisjátékok szabályainak ismerete. 



Vizuális Kultúra 

1. osztály 

I. félév 

 

- Az életkorának megfelelő, felismerhető ábrázolás készítése. 

- Élményeit szabadon megjeleníti a síkban. 

- Szívesen alkot életkorának megfelelő szinten. 

- Tud felismerhető jegyekkel ábrázolni tárgyakat, élőlényeket tanítói segítséggel. 

Megérti közvetlen környezete információs jeleit. 

- El tud készíteni egyszerű tárgyakat minta közvetítésével. 

- Tud rajzolni, színezni, festeni. Agyagból, gyurmából mintázni. Az ollót és a 

ragasztót  célszerűen használja. 

- Környezettudatosság, újrahasznosítás lehetőségének figyelembevételével választja 

ki az anyagot az alkotáshoz. 

II. félév 

 

- Munkái esztétikusak és kreatívak. 

- Élményeit, érzelmeit kifejező alkotásra törekedjen térben és síkban 

- Tud felismerhető jegyekkel ábrázolni tárgyakat, élőlényeket önállóan. 

- El tud készíteni egyszerű tárgyakat saját elképzelései alapján. 

- A tanult technikákat gyakorlottan alkalmazza. 

- Sikeresen próbálkozik egyéb anyagokkal, eszközökkel, technikákkal. 

 

2. osztály 

I. félév 

- A képelemeket egyensúlyosan helyezi el. Festményeiben használja a fő színeket. 

- Felismeri és megnevezi az egyszerű vonal-, folt- és színritmusokat. 

- Képes élményeinek, elképzeléseinek vizuális megjelenítésére. 

- Törekszik a mozdulat felismerhető jelölésével. 

- Képes élőlények, tárgyak szemlélésére, emlékezetre támaszkodó ábrázolására. 

- Értelmezni tudja környezete emberi gesztusait. 

- Önállóan képes tárgyakat kitalálni, elkészíteni. Díszítésnél sorritmusokat alkalmaz. 

- Segítséggel használja a megismert, gyakorolt ábrázolásai technikákat. 

II. félév 

- Festményeiben a színárnyalatokat is használja. 

- A folt- és színritmusoknak sok variációját tudja létrehozni. 

- Képes az alapvető térviszonyok jelölésére. 



- Képes a változás megjelenítésére. 

- Felfogja a tájékoztatató, felhívó jelek üzenetét. 

- Önállóan képes tárgyakat kitalálni, elkészíteni. Díszítésnél ötletes 

sorritmusokat és terülő díszt is tud alkalmazni. 

- Önállóan használja a megismert, gyakorolt ábrázolási technikákat. Szívesen 

alkalmaz új technikákat is. 

 

3. osztály 

I. félév 

- Az eddig tanult nyelvi vizuális kifejezőeszközöket egyre tudatosabban tudja 

alkalmazni. 

- Legismertebb formák, színek, vonalak, térbeli helyek és irányok illetve 

komponálási  módok használata. 

- Legyen képes élményeinek, elképzeléseinek tudatos vizuális megjelenítésére. 

- Felismerhetően ábrázoljon mozdulatokat, mozgáshelyzeteket. 

 

 

II. félév 

- Látványok, műalkotások megfigyeléseinek során kialakult gondolatok,

 érzések   elmondására a legfontosabb fogalmak használatával az életkornak 

megfelelően. 

- Képes legyen látvány alapján a jellegzetes formákat, színeket megragadni, 

ábrázolni a  változást tanítói irányítással. 

- Képes közvetlen természeti környezet szemlélésére, jellegének leírására 

alapvető     jegyekkel. 

- Tárgykészítés során ötleteit tanítói segítséggel valósítsa meg. 

Biztonsággal használja a megismert, gyakorolt ábrázolási, konstruálási 

technikákat. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. osztály 

I. félév 

- A tanult vizuális kifejezőeszközöket tudatosan alkalmazza. 

- Élményei kifejezésére önállóan választja meg a megjelenítési formát, ezen 

eszközök változatosak. 

- Jártas a műalkotások elemzésében, közösen és önállóan is véleményt fejez ki. 

- Modellek megfigyelése alapján ábrázol. 

- Kreatív, esztétikus és önálló alkotásra képes. 

II. félév 

- Kifejezőeszközök tudatos és változatos alkalmazása. 

- Nyitott az új kifejezőeszközök megismerésére. 

- Önálló a tér- és mozgásábrázolásban. 

- Tud ábrázolni változást és folyamatot is. 

- A tárgyalkotó folyamatban megjeleníti az érzelmeit és egyéni igényeihez igazítja. 

- Bonyolultabb technikákat alkalmaz, ötvöz sikeresen. 

 

 

Technika 

1. osztály 

I. félév 

- Képlékeny anyagok: Tudja felsorolni a képlékeny anyagok jellemző 

tulajdonságait. Legyen képes összefüggések megállapítására is. 

- Papírmunkák: Önállóan el tudja végezni a tanult papírvizsgálatokat. Tudja a 

tanult, ú j hajtogatásokat, önállóan előrajzol alaklemez után. 

- Fonal- és textilmunkák: Ismertetni tudja a fonal és a textil tulajdonságait. 

Önálló  tervezés alapján egyéni elképzeléssel el tud készíteni többféle 

tárgyat. 

- Természetes anyagok: Segítséggel egyéni elképzelés alapján tudjon tárgyakat 

készíteni. 

- Jeles napok: Legyen képes az ünnepekkel kapcsolatos munkadarabok 

esztétikus kivitelezésére. 

II. félév 

Az első félév gyakorlati követelményein túl, legyen jártas a következő témakörökben 

is: 

- Közlekedési ismeretek: Tudja az utazással kapcsolatos illemszabályokat. Ismerje 

a forgalomirányítás jelzéseit. 



- Háztartástan: Ismerje a környezetünk tisztántartásához szükséges eszközöket. 

- Jeles napok: Legyen képes az ünnepekkel kapcsolatos jelképek felismerésére, 

munkadarabok esztétikus kivitelezésére. 

 

2. osztály 

I. félév 

- Képlékeny anyagok: Tudja felsorolni a képlékeny anyagok jellemző 

tulajdonságait. Legyen képes összefüggések megállapítására is. 

- Papírmunkák: Önállóan el tudja végezni a tanult papírvizsgálatokat. Tudja a 

tanult, új hajtogatásokat, önállóan előrajzol alaklemez után. 

- Fonal- és textilmunkák: Ismertetni tudja a fonal és a textil tulajdonságait. 

Önálló tervezés alapján egyéni elképzeléssel el tud készíteni többféle 

tárgyat. 

- Természetes anyagok: Segítséggel egyéni elképzelés alapján tudjon tárgyakat 

készíteni. 

- Jeles napok: Legyen képes az ünnepekkel kapcsolatos munkadarabok 

esztétikus  kivitelezésére. 

        II. félév 

Az első félév gyakorlati követelményein túl, legyen jártas a következő témakörökben 

is: 

- Közlekedési ismeretek: Tudja az utazással kapcsolatos illemszabályokat. Ismerje 

a forgalomirányítás jelzéseit. 

- Háztartástan: Ismerje a környezetünk tisztántartásához szükséges eszközöket. 

- Jeles napok: Legyen képes az ünnepekkel kapcsolatos jelképek felismerésére, 

munkadarabok esztétikus kivitelezésére. 

 

3. osztály 

I. félév 

- Család, otthon, háztartás: Ismerje a lakás helyiségeinek funkcióit. 

- Papírmunkák: Tudja a karton és papírlemez tulajdonságait felsorolni, vegye észre 

a  tulajdonság és a felhasználhatóság közötti összefüggéseket. 

- Fonal és textilmunkák: Önállóan végezze az anyagi tulajdonsági vizsgálatokat. 

Alkalmazza a kézi varrás alapöltéseit és a fonást a munkadarabok elkészítése során. 

Jeles napok: Legyen képes az ünnepekkel kapcsolatos munkadarabok esztétikus 

kivitelezésére. Vegyen részt az ünnepi előkészületekben. 



 

II. félév 

- Famunkák: Legyen képes fából készült munkadarabokat elkészíteni. 

- Mérés: Önállóan tudjon centiméter pontossággal méréseket végezni. 

- Közlekedési ismeretek: Ismerje a kerékpáros közlekedés alapvető szabályait. 

- Háztartástan, életvitel: Ismerje a háztartási- és kommunikációs eszközök 

rendeltetését. 

 

 

4. osztály 

I. félév 

- Tud önállóan makettet és modellt készíteni. 

- A szerkezet és forma kapcsolatáról összefüggően tud beszélni. 

- Az anyagok jellemző tulajdonságait ismeri, képes önállóan megmunkálni. 

- Munkamenetet tud tervezni, figyelve az anyag felhasználási módokra és a 

tanult összefüggésekre. 

- Egyéni ötletek, tervek alapján képes esztétikus és kreatív alkotásokat készíteni 

jeles ünnepekre. 

II. félév 

- Nézetrajzot és az alaprajzot ismerje fel. 

- Kerékpáros közlekedés alapvető szabályait ismerje és alkalmazza. 

- Az egészséges táplálkozás alapelveit ismerje. 

- Kreatív és esztétikus alkotásokat készítsen a jeles napokra. 

 

 


