
SZEKSZÁRDI GARAY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS  
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 
 

Szekszárd, Zrínyi u 78. Tel.: 74/511-450  Fax.:74/512-085 
Email:  garayami2020@gmail.com  

 

 

 
 

 
 

 

 

A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI A 3. ÉVFOLYAM VÉGÉN 

KÖRNYEZETISMERET 

 

– Felismeri az élőlényeken, élettelen anyagokon az érzékelhető és mérhető tulajdonságo-

kat. 

– Megnevezi az érzékszerveket és azok szerepét a megismerési folyamatokban. 

– Használja és alkalmazza a szabvány mérőeszközöket a mindennapi életben. 

– Megkülönbözteti élő és élettelen környezetét.  

– Megnevezi az életfeltételeket és az életjelenségeket. 

– Felismeri és megnevezi a növényi részeket és megfogalmazza azok szerepét a növény 

életében. 

– Ismeri a tanult állatok testfelépítését, életmódját. 

– Ismeri az élőlények szerveződési szintjeit és az életközösségek kapcsolatait, csoporto-

sítja tetszőleges és adott szempontsor szerint. 

– Felismeri és megnevezi az emberi test fő részeit, fő szerveit, ismeri ezek működését, 

szerepét. 

– Ismeri és alkalmazza az egészséges életmód alapvető elemeit az egészségmegőrzés és 

az egészséges fejlődés érdekében, a betegségek elkerülésére. 

– Az életkorának megfelelően, a helyzethez illően felelősen viselkedik segítségnyújtást 

igénylő helyzetekben. 

– Képes adott szempontú megfigyelések végzésére a természetben, természeti jelenségek 

egyszerű kísérleti tanulmányozására. 

– Megfigyeli az egyes évszakok időjárását, megfogalmazza a jellemzőit.  

– Ismeri és megnevezi a megfigyeléshez szükséges időjárási elemeket. 

– Azonosítja az anyagok halmazállapotát, megnevezi és összehasonlítja azok alapvető jel-

lemzőit, változásait. 

– Felismeri a különböző domborzati formákat, felszíni vizeket. Ismeri jellemzőiket.  
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– Képes a mindennapi életben előforduló távolságok és időtartamok becslésére és méré-

sére. 

– Megfelelő sorrendben sorolja fel a napszakokat, a hét napjait, a hónapokat, az évszako-

kat, ismeri ezek időtartamát, relációit. 

– Irányokat ad meg viszonyítással. 

– Megnevezi a fő- és mellékvilágtájakat. 

– Képes a fenntartható életmód jelentőségének magyarázatára konkrét példán keresztül. 

– Felismeri és értelmezi a hagyományok szerepét a társadalmi és a természeti környezettel 

való kapcsolatában. 

– Képes az informatikai és kommunikációs eszközök irányított használatára az informá-

ciókeresésben és a problémák megoldásában. 
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