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Magyar nyelvtan 
• A hangok csoportosítása fajtájuk és időtartamuk szerint: magánhangzók és 

mássalhangzók  megkülönböztetése és csoportosítása 

- i í o ó ö ő u ú ü ű a szavakban (helyesírás) 

- rövid és hosszú mássalhangzók helyes jelölése a szavakban (helyesírás) 

- j és ly helyes jelölése a szavakban (helyesírás) 

• A szótagolás szabályszerűségének felismerése, alkalmazása 

• Az ábécé hangjainak felsorolása. A betűrend használata gyakorlati 

feladatokban.  
 

• A szótő felismerése, a toldalékok jelölése, toldalékos szavak helyesírása 

• A kiejtéstől eltérő írású szavak helyesírása (lj-vel, nj-vel, dj-vel, tj-vel, dt-vel 

írt szavak) 

• A szavak jelentést hordozó szerepének felismerése: 

- ellentétes jelentésű és rokon értelmű szavak felismerése 

- összetett szavak felismerése és helyesírása 

• másolás írottról és nyomtatottról. Szabályos betűalakítás és betűkapcsolás. 

• tollbamondás: a tanult helyesírási ismeretekre épülően szavak, mondatok 

diktálás utáni 

  leírása 

 

Magyar irodalom 
Magabiztos néma és hangos olvasás a mondat egyszerűbb, életkori 

sajátosságoknak megfelelő szintjén. Ismert és begyakorolt szöveget 

folyamatosságra, pontosságra törekvően olvas fel. 

Szövegértés: 

 A szereplők cselekedeteinek megítélése, tulajdonságaik megfigyelése. 

Egyszerű oksági összefüggések felismerése.  

 A cím és a tartalom kapcsolatának felismerése.  
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A szöveg megértését bizonyítja a következő tevékenységekkel: következtetés, 

lényegkiemelés, tartalommondás, események összefoglalása, egyszerű értékelése 

az életkornak megfelelő szinten. 

 

Matematika 
Számok írása, olvasása, helyük a számegyenesen 

Számok nagyságrendi viszonyai (több, kevesebb, ugyanannyi) 

Számok egyes és tízes számszomszédai 

A négy alapművelet (összeadás, kivonás, szorzás, osztás) 

Számsorozatok szabályainak felismerése, folytatása 

Helyes műveleti sorrend megállapítása 

Egyszerű szöveges feladat megoldása 

 

Környezetismeret 
Az erdő növényei és állatai 

Fák, bokrok jellemző tulajdonságai 

Emlős állatok jellemzése 

Madarak jellemzése 

A fő világtájak 

Az anyagok érzékelhető tulajdonságai 

Halmazállapotok 

A hosszúság, tömeg, űrtartalom mértékegységei 

Helyes étkezési szokások 

Környezetünk megóvása 

Jeles napok, ünnepek 
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Angol 
 

Szóbeli vizsga: 

A 2. évfolyamban tanult szavak felismerése képekről, majd egyszerű kérdések 

megválaszolása. 

 

Témakörök: 

üdvözlés, köszönés 

a bennünket körülvevő tárgyak, állatok 

iskolai berendezési tárgyak 

alapszínek 

számok 1-10 

a test részei, azon belül az arc részei 

ételek nevei 

egyszerű kérdések: What’s your name?, How old are you?, How are you?, 

What’s this?, What colour is it?, How many? 

 

 

Ének 
Dalanyag: 

-Jön a kocsi, most érkeztünk 

-Anyám, édesanyám 

-Méz, méz, méz 

-A tokaji szőlőhegyen 

-Hervad már a lombnak 

-Éliás, Tóbiás 

-A part alatt 

-Cifra palota 

-Hull a hó 

-Este van már nyolc óra 

-Katalinka szállj el 

-Túrót ettem 

-Egyél libám 

-Hopp Juliska 

-Virágos kenderem 

-Mély erdőn 

-Még azt mondják 

-Sándor napján 

-Kinyílt a rózsa 

-Hatan vannak 

-Virágéknál ég a világ 
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Zeneelméleti alapismeretek.: 

-kettes ütem, négyes ütem 

-ütemvonal 

-záróvonal 

-ismétlőjel 

-vonalrendszer, vonalköz 

-szolmizációs név 

-hangjegy, hangszár 

-kézjel 

-betűjel 

-negyed, nyolcadpár és szünetei 

-ismétlés 

-dallam 

 

 

Etika/Hit- és erkölcstan 
 

 

személyes adatok - név, lakcím, szülők neve 

-születési hely, idő 

-alapvető illemszabályok - étkezés, társas kapcsolatok 

-ünnepeink 

-család tagjai - szűkebb, tágabb 

-lakóhely ismerete 

 

 

Rajz 
A hattagú színkör ismerete 

Fő- és mellékszínek 

Elölnézet, oldalnézet 

Arc rajzolása egyszerű eszközökkel 

Évszakok jellemzőinek ábrázolása átélt események, élmények megjelenítése 
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Technika 
A hétköznapjainkban használatos anyagok felismerése, tulajdonságaik 

megállapítása 

Családi időbeosztás 

Gyalogos közlekedés szabályai 

Családi rendezvények, ünnepek, események 

 

 

 

 

 


