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Magyar nyelv és irodalom
Mondjon el egyszerű szerkezetű mesét néhány összefüggő mondattal.
Értse meg ismert feladattípusok írásbeli utasításait.
Legyen képes fél oldal terjedelmű olvasmány önálló olvasására.
Bizonyítsa szövegértését egyszerűbb feladatok elvégzésével.
Olvasson fel megfelelő hanglejtéssel.
Ismerje fel a mondatfajtákat.
Ismerje fel az igéket, főneveket.
Jelölje helyesen a j hangot 25-30 szóban.
Írjon öt-hat mondatos elbeszélő fogalmazást ismert témából.
Írása legyen olvasható.
Javítsa önálló írásbeli munkáit tanítói segítséggel.

Matematika
Legyen jártas a gondolkodási műveletek (összehasonlítás, rendezés, csoportosítás, válogatás)
alkalmazásában.
Tudjon tájékozódni a tízes számrendszerben, az ezres számkörben.
Ismerje a tízes, százas, ezres számszomszédokat, tudjon kerekíteni.
Tudjon szorozni, osztani 10-zel, 100-zal.
Legyen jártas az írásbeli műveletek elvégzésében 1000-es számkörben (összeadás, kivonás, szorzás
egyjegyűvel).
Tudjon becslést, ellenőrzést végezni.
Ismerje a műveleti sorrendet több művelet esetén.
Tudjon megoldani szöveges feladatot a megoldási algoritmus alkalmazásával.
Tudjon gyakorlati méréseket végezni szabvány mértékegységekkel, ismerje fel a
szabvány mértékeket (m, dm, kg, dkg, l, dl, óra, perc).
Ismerje fel az egyszerű geometriai alakzatokat (négyzet, téglalap, kör, háromszög) és azok
tulajdonságait.
Tudjon egyszerű diagramot leolvasni.
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Környezetismeret
Ismerje az emberi test alapvető életműködéseit, alkalmazza az egészséges életmód alapvető elemeit.
Tudja megkülönböztetni az egészséges és a beteg állapotot, ismerje, hogyan kerülhetők el a
betegségek.
Ismerje a mentők, a tűzoltók, a rendőrség telefonszámát, értesítésük módját.
Legyen képes a hosszúság és az idő mérésére, a mindennapi életben előforduló távolságok és
időtartamok becslésére.
Legyen képes a természetben adott szempontú megfigyelések végzésére, természeti jelenségek
egyszerű kísérleti tanulmányozására.
Ismerje egy természetes életközösség (erdő, mező, vízpart) jellemzőit, a víz körforgását.
Nevezze meg a fő világtájakat, a felszíni formákat. Ismerje a térképszíneket.

Testnevelés és sport
A rendgyakorlatoknál az egyöntetű végrehajtás fokozatos kialakítása, az utasítások késlekedés
nélküli végrehajtása.
Az alapvető gimnasztikai alapformák pontos végrehajtása.
Rajtolás jelre.
Gyorsfutás 40-60 méteren versenyszerűen.
Tartós futás 10 percen keresztül.
Ugrások változatos formában, megfelelő szabályozottsággal végrehajtva.
A hajító mozdulat nyújtott karhelyzetből indítva helyből és kis nekifutással.
Dobóterpeszből (a hajító karral ellentétes láb elöl) célba dobás a dobásbiztonságot növelve. Futó-,
ugró- és dobóügyesség fejlesztése változatos feltételek között.
Távolugrás homokba elugrósávból.
A torna (jellegű) gyakorlatok kis segítséggel biztonságosan és szép testtartással történő végrehajtása.
Együttműködés a társakkal a labdás játékokban.
Sportszerű test-test elleni küzdelem.
Néhány egyszerű, az évszaknak megfelelő és a szabadban végezhető játék ismerete.
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Vizuális kultúra

Tudja, mi a kontraszt.
Ismerje a fő- és mellékszíneket.
Tudja a tempera és vízfesték jellemző fogásait alkalmazni.
Tudjon valamely eseményt, élményt vizuálisan megjeleníteni.
Legyen képes egyszerű bábokat tervezni, megalkotni.
Gyermekkori sajátosságainak megfelelően tudjon jeleket felismerni, új jeleket alkalmazni a
közlekedés vagy tanulmányaihoz kapcsolódóan más területen.
Ismerje lakóhelyének legalább egy nevezetes műalkotását.
Legyen képes alkalmazni néhány kézműves-technikát.
Tudja, mi a tájkép, csatakép, emlékmű, kisplasztika.

Életvitel és gyakorlat
Egyszerű makett készítése.
Ismerje és alkalmazza a gyalogos és a kerékpáros közlekedés szabályait.
Ismerje néhány élelmiszer élettani hatását.
Tanúsítson érdeklődést a népi hagyományok iránt.
Munkaeszközök megfelelő használata, védelme, megbecsülése, gondozása.
Ismerje a lakás belső tereinek funkcióit.
Baleset, betegség esetén tudja, mit kell tennie.
Tudja a leggyakoribb betegségek megelőzésének módjait.
A tiszta környezet iránti igény mind az iskolában, mind otthon.
A háztartási munkát megkönnyítő szolgáltatások szerepe.
Ismerjen fel néhány – a háztartásban nélkülözhetetlen – alapvető szerszámot, eszközt.
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Ének-zene
Éneklés: A dalanyagból kiválasztott 10 dal éneklése emlékezetből, a tanult technikai megoldások,
tempójelzések és dinamikai jelek alkalmazásával.
Improvizáció: Azonos dallamhoz befejezés rögtönzése.
Zenehallgatás: A kürt és az üstdob megnevezése hangzás alapján.
A megismert kórustípusok hallás utáni megnevezése.
Zenei olvasás-írás, zenei ismeretek: Ritmusképletek elrendezése, ütemmutató szerint.

