
„ADAPTÁLT” KERETTANTERV 

KÖRNYEZETISMERET 1-2. ÉVFOLYAM 
BEVEZETÉS 

A környezetismeret tantárgy tanterve a környezetismeret kerettanterv alapján készült. 
Megfelel az ott megfogalmazott céloknak, feladatoknak, fejlesztési követelményeknek és 
témaköröknek. Tartalmazza a továbbhaladás feltételeit. 

Az 1. és 2. évfolyamon a Környezetünk titkai című munkatankönyveket használjuk. 
Mozaik Tankönyvkiadó. 

 
A tantervben és a tankönyvekben is hangsúlyt kapnak a kerettanterv legfontosabb céljai: az 

élet- és környezetkímélő, a veszélyhelyzetek megelőzését szolgáló magatartásformák 
kialakítása, s ezzel a személyes biztonság növelése; a helyes egészségszokások és az élő és 
élettelen környezet iránti felelősségérzet fejlesztése. 

A tantervjavaslat felépítése: 

 I. Célok és feladatok 
 II. Fejlesztési követelmények 
III. Évfolyamok 
 1. Javasolt óraterv 
 2. Belépő tevékenységformák, fejlesztendő megismerési módszerek 
 3. A témakörök tartalma 
 4. Ellenőrzés, értékelés 
IV.  A továbbhaladás feltételei 



TANTERV 

I. Célok és feladatok 

A tantárgy tanításának célja, hogy felkeltse a tanulókban a környezetük élő és élettelen 
világa iránti érdeklődést. Készítsen fel az önálló ismeretszerzésre, melynek során a tanulók 
alkalmazzák a tapasztalatok lejegyzését rajzos, írásos formában, megfigyeléseket végeznek 
irányítottan vagy önállóan, kísérleti- és mérőeszközöket használnak. Segítsen az ismeretek és 
képességek mindennapokban történő felhasználásában. 

A tanulók ismerjék és értékeljék környezetük értékeit, legyenek képesek felismerni és 
elkerülni a veszélyhelyzeteket. 

A tanulók ismerjék meg elsősorban közvetlen – lakóhelyi, iskolai, települési –, majd egyre 
táguló környezetüket, ezáltal erősítsék a lakóhelyhez, hazánkhoz való kötődést. Ezen 
keresztül ösztönözzön a környezet védelmét szolgáló cselekvésekre. 

A környezet megismerése során tanuljanak meg önállóan, szabályosan és balesetmentesen 
közlekedni, elemi fokon tájékozódni a térben és az időben. 

Szerezzenek ismeretet az anyag különböző formáinak érzékelhető tulajdonságairól és azok 
változásairól.  

Alakuljanak ki helyes egészségszokásaik, valamint önmaguk és környezetük iránti 
felelősségérzetük. 

II. Fejlesztési követelmények 

1. Ismeretszerzési, -feldolgozási és alkalmazási képességek 

A tanuló legyen nyitott a természet szépségei, értékei iránt. Tanuljon meg ismereteket 
szerezni közvetlen és közvetett módon. Tudja a megszerzett ismereteket csoportosítani, 
összehasonlítani, elmondani leírni, ábrázolni. Legyen képes a megszerzett ismereteket, 
tapasztalatokat a mindennapi életben alkalmazni. 
Ennek érdekében: 
 – tudjon ismeretekhez jutni különböző képi és szöveges ismerethordozók révén, 
 – legyen képes a különböző dolgokat, jelenségeket, folyamatokat elemi szinten megfigyelni,  
 – tanítói irányítással tudjon egyszerű kísérleteket, vizsgálódásokat végezni,  
 – legyen képes a tapasztalatokat elemezni, értelmezni, magyarázni, következtetéseket 

levonni,  
 – ismerje fel a mérésekhez, vizsgálódásokhoz szükséges eszközöket és használja azokat 

balesetmentesen,  
 – szerezzen gyakorlatot a mindennapi életben előforduló mérésekben, ezek 

mértékegységeinek (hosszúság, tömeg, térfogat, idő, hőmérséklet) használatában,  
 – szerezzen jártasságot a dolgok, élőlények, folyamatok, jelenségek megadott vagy 

tetszőleges szempont szerinti csoportosításában,  
 – legyen gyakorlata a különböző tárgyak, élőlények, jelenségek jellemzőinek elemi szintű 

összehasonlításában,  
 – tudja az összehasonlítások során elkülöníteni a lényegest a lényegtelentől,  
 – legyen képes a megfigyeléseit egyszerű módon, saját szavaival elmondani, és tanítói 

segítséggel rajzban és írásban rögzíteni,  
 – ismerje fel közvetlen környezete élő és élettelen világának oksági összefüggéseit, és 

keressen ezekre egyszerű magyarázatot,  
 – ismerje fel a környezetében előforduló veszélyhelyzeteket,  
 – legyen képes felhasználni, alkalmazni a mindennapi életben a tanultakat,  
 – lássa meg a környezete és saját egészsége közötti összefüggést,  
 – igényelje az egészséges életkörülményeket,  
 – ismerje a biztonságot szolgáló szervezetek munkáját,  
 – tudja hogyan kell viselkedni vészhelyzetben. 



2. Tájékozottság az anyagról 

Ismerje meg a tanuló – megfelelő mennyiségben és mélységben – a környezetében 
előforduló anyagok jellemző bélyegeit.  
Mindehhez az szükséges, hogy:  
 – megtapasztalja közvetlen környezete legfontosabb élő és élettelen anyagainak alapvető 

tulajdonságait,  
 – legyen tájékozott arról, hogy mely élelmiszerek fogyasztása szükséges  

a szervezet egészséges fejlődéséhez,  
 – tartózkodjon az élvezeti és kábítószerek kipróbálásától,  
 – tudja, mely anyagok szennyezhetik a környezetét, és törekedjen azok káros hatásainak 

csökkentésére. 

3. Tájékozódás az időben. Az idő és a természeti jelenségek 

Legyen a tanulónak áttekintése a Föld és a földi élet változásairól. Tudja, hogy az idő 
múlásával az élőlények is változnak. 
Ezért fontos, hogy:  
 – ismerje a napszakok és évszakok változását,  
 – szerezzen gyakorlatot az idő mérésében és az időtartamok becslésében, 
 – vegye észre, hogy a földi életben az idő múlásával minden megváltozik,  
 – ismerje fel közvetlen környezete és az élőlények változása közötti összefüggéseket. 

4. Tájékozódás a térben. A tér és a természeti jelenségek 

Legyen tájékozott a tanuló az őt körülvevő világban. Ismerje az egyes tájak 
jellegzetességeit és az ott előforduló élőlények jellegzetességeit. 
Ehhez az szükséges, hogy a tanuló:  
 – tudja a környezetében előforduló tárgyak méretét saját testméretéhez, majd szabvány 

mértékegységhez viszonyítani,  
 – legyen képes a tárgyak helyét, mozgását különböző nézőpontból jellemezni,  
 – tudjon lakóhelyén és annak környékén tájékozódni, útbaigazítást adni,  
 – ismerje a környezetében előforduló veszélyhelyzeteket,  
 – tudja, hol van a lakóhelye Magyarországon,  
 – ismerje az őt körülvevő táj jellegzetes felszíni formáit, vizeit, jellegzetes élőlényeit. 

5. Tájékozódás a természettudományos megismerésről 

A tanuló szerezzen jártasságot a természettudományos megismerésben. Legyen tájékozott 
arról, hogy a természettudományok fejlődése számtalan tudós munkájának az eredménye. 
Lássa, hogy ebben a munkában a magyar kutatók is jelentős szerepet töltenek be.  
Ezért fontos, hogy a tanulókban:  
 – váljék tudatossá, hogy a környezetről szerzett ismereteket megfigyelés, vizsgálódás, 

kísérletezés, mérés útján szerezzük,  
 – tudja, hogy a természettel kapcsolatos ismereteit megfelelő ismerethordozók segítségével 

is fejlesztheti,  
 – figyeljen arra, hogy mindezekben téves nézetekkel is találkozhat 
 – értékelje, tisztelje a tudósok munkáját, eredményét, 

6. A közlekedésben való biztonságos részvétel 

A balesetek elkerülése érdekében a tanulóknak tudnia kell a biztonságos közlekedés 
alapismereteit.  
Ehhez szükséges, hogy a tanuló:  
 – ismerje a biztonságos közlekedés rá vonatkozó szabályait,  
 – tudja a leggyakoribb balesetek megelőzésének lehetőségeit,  
 – tudjon segítséget kérni vészhelyzetben,  
 – alkalmazza a közlekedéssel kapcsolatos helyes magatartási szokásokat és 

illemszabályokat,  
 – ismerje lakóhelye veszélyes részeit. 



7. Emberismeret, önismeret, honismeret 

 – Ismerje az egészségmegőrzés szabályait,  
 – legyen igénye a tisztaságra, a korszerű táplálkozásra, a mindennapos mozgásra és a 

szabadidő hasznos eltöltésére,  
 – alakuljon ki felelősségérzete saját és embertársai egészsége, környezetének állapota iránt,  
 – gyakorolja az egészség- és környezetvédelmet szolgáló tevékenységeket,  
 – alakítson ki harmonikus kapcsolatot a természeti és a társadalmi környezettel,  
 – ismerkedjen meg szűkebb környezete kulturális és vallási emlékeivel, hagyományaival,  
 – gyakorolja azokat a tevékenységeket, amelyek otthona, lakóhelye, szülőföldje és hazája 

megismeréséhez, megbecsüléséhez, szeretetéhez vezetnek. 

III. Évfolyamok 

1. évfolyam 
Évi óraszám:37 óra 
Heti óraszám:1 óra 

1. Javasolt óraterv 

A megismerési módszerek alapozása 0folyamatos 
Tájékozódási alapismeretek 03 óra 
Az élő természet alapismeretei 06 óra 
Az élettelen természet alapismeretei 08 óra 
Testünk és életműködésünk 07 óra 
Közlekedés 05 óra    (1 óra tanulmányi séta) 
A lakóhely ismerete 05 óra    (2 óra tanulmányi séta) 
További felhasználható órakeret 03 óra 
Összesen: 37 óra 

2. Belépő tevékenységformák,  
fejlesztendő megismerési módszerek 

Tapasztalatszerzés a közvetlen környezetről az osztályteremben, a tanulmányi séták során. 
A megfigyelésekről az elemek, jelenségek megnevezésével, néhány mondatos szóbeli 

beszámoló. 
A változások észrevétele a tanuló közvetlen környezetében lévő élőlényeken és az 

időjárásban. 
A tapasztalatok rajzos rögzítése. 
Összefüggések keresése a megfigyelt jelenségek között tanítói irányítással. 
Az élő és élettelen természetben lévő különbségek felfedezése. 
A megszerzett ismeretek összehasonlítása, csoportosítása tanítói segédlettel. Csoportosítási 

szempont észrevétele. 
Feladatértés bizonyítása aláhúzással, összekötéssel, rajzolással, színezéssel. 

3. A témakörök tartalma 

Az élő természet alapismeretei 
Az élőlények és az élettelen dolgok megkülönböztető jegyei. Főbb élőlénycsoportok és 

életműködések megnevezése. 
A közvetlen környezetben élő növények legegyszerűbb ápolási teendői, és szaporítási 

eljárásai. A növények fo részei. A leggyakoribb szobanövények és kerti virágok megismerése, 
ezek szerepe az emberek életében. 

A közvetlen környezetben élő állatok (hobbiállatok) jelentősége. Gondozásuk (etetés, 
ápolás, velük való foglalkozás) elemi szintű megismerése.  

A lakóházba betolakodó állatok kártétele és az ellenük való védekezés. 
Az élőlények élőhelye és igénye közötti összefüggések felfedezése. 



A környezet élőlényeinek a megbecsülése, védelme. Aktív részvétel a növények 
gondozásában. 

Az élettelen természet alapismeretei 
Az időjárás elemeinek és változásainak megfigyelése, lejegyzése rajzos formában 

(napsugárzás, hőmérséklet, szél, felhőzet, csapadék). 
A víz különböző megjelenési formái az időjárás változása folyamán. Ezek megfigyelése 

kísérletek folyamán. 
Az időjárás változásának hatása a természetre. Szélsőséges időjárás okozta 

veszélyhelyzetek és a védekezés lehetőségei. 
A napszakok, a hét napjainak elnevezése. A helyes napirend kialakítása. 
Az évszakok elnevezései, jellemző időjárása. 
A hónapok nevei és sorrendje. 
Az évszakokhoz kapcsolódó szokások, ünnepek, néphagyományok megismerése. 

Testünk és életműködésünk 
Az emberi test főbb részeinek a felismerése és megnevezése. A végtagok kisebb 

egységeinek és az ujjaknak a megismerése. 
Az érzékszervek neve, szerepük a környező világ megismerésében. Az érzékszervek 

elváltozásai és megóvása. 
A saját testen megfigyelhető ritmusos működések: légzés, szívdobogás.  

Az életműködéssel összefüggő ritmusos működések: alvás, ébrenlét, táplálkozás megláttatása. 
Az egészség és a betegség megkülönböztető jegyei. A normál testhőmérséklet, 

hőemelkedés, láz értékei. Az orvosok gyógyító tevékenysége. 
A tisztálkodás, táplálkozás, mozgás, pihenés szerepe az egészség megőrzésében. Helyes 

tisztálkodási szokások kialakítása. 
A biztonságot szolgáló szervezetek telefonszáma, a segélykérés módja.  

A balesetek megelőzésének lehetőségei. 

Tájékozódási alapismeretek 
Saját testhez viszonyított irányok. 
A közvetlen környezet megismerése megfigyelés útján. 
Eligazodás az iskola épületében. Az iskolai helyiségek rendeltetése. 
Az iskola neve, címe. 
Útvonal az otthontól az iskoláig. 

Közlekedés 
A gyalogos közlekedés szabályai, biztonsága. 
Veszélyhelyzetek felismerése és elhárítása. 
Közös gyalogos közlekedési élmény tanulmányi séta során. 
A gyalogos közlekedés szabályainak gyakorlása szituációs játékokban. 

A lakóhely ismerete 
Saját lakcím pontos ismerete. 
Az iskola környékének megismerése. 
A lakóhely jellegzetességeinek megfigyelése tanulmányi séta során, bemutatása néhány 

mondatban. 
Városi és falusi települések összehasonlítása. 
A lakóhely nevezetes épületei. 
Lakóhelyünk szokásainak, hagyományainak megismerése. 

4. Ellenőrzés, értékelés 

Szóbeli értékelés a tanév során folyamatosan történik. Ennek szempontjai: órai aktivitás, a 
feladathoz való viszonyulás. 

A tanulók félévkor és év végén szöveges értékelést kapnak. 



 

2. évfolyam 
Évi óraszám:37 óra 
Heti óraszám:1 óra 

1. Javasolt óraterv 

A megismerési módszerek alapozása 0folyamatos 
Tájékozódási alapismeretek 04 óra 
Az élő természet alapismeretei 07 óra   (1 óra tanulmányi séta) 
Az élettelen természet alapismeretei 09 óra 
Testünk és életműködésünk 06 óra 
Közlekedés 04 óra   (1 óra tanulmányi séta) 
A lakóhely ismerete 05 óra   (2 óra tanulmányi séta) 
További felhasználható órakeret 02 óra 
Összesen 37 óra 

2. Belépő tevékenységformák, 
fejlesztendő megismerési módszerek 

A tanuló közvetlen környezete érzékelhető tulajdonságainak megtapasztalása. 
Összehasonlítások, csoportosítások. 

Megfigyelések, kísérletek rögzítése rajzzal, írással. Vélemény megfogalmazása a 
megfigyelt jelenségek elemzésekor. Rövid írásbeli, szóbeli beszámoló. 

Gyűjtemények készítése, rendezése. 
Becslések, mérések. 

3. A témakörök tartalma 

Az élő természet alapismeretei 
Tanulmányi séta, megfigyelések a kertben (gyümölcsös, zöldséges). 
A leggyakoribb gyümölcs- és zöldségfélék megismerése. Fás szár, lágy szár jellemzői. Fák 

fő részei (törzs, korona). A virág és a gyümölcs fő részeinek  
a megnevezése. Több évig élő, egy évig élő növények. A növények időbeni változásának 
állomásai (növekedés, fejlődés, pusztulás).  

A gyümölcs- és zöldségfélék táplálkozásban betöltött szerepe. A gyümölcsfogyasztás 
szabályai.  

A leggyakoribb haszonállatok megismerése. Emlősök, madarak jellemző bélyegeinek az 
ismerete. Haszonállatok jelentősége az ember életében.  

Vadon élő állatok és háziállatok (hobbiállat és haszonállat) élete közti különbség. 
Környezeti tényezők és az életmód közötti összefüggések megismerése.  

Az élettelen természet alapismeretei 
A közvetlen környezetünkben lévő tárgyak, azok érzékelhető tulajdonságainak (alak, szín, 

felület, alaktartás, illat, íz, hang) megtapasztalása. Kapcsolat a tárgy tulajdonságai és 
rendeltetése között. 

Mérhető és nem mérhető tulajdonságok. 
Becslés, mérések alkalmilag választott és szabvány egységekkel (hőmérséklet, idő, 

űrtartalom, hosszúság, tömeg). Mérési napló. 

Testünk és életműködésünk 
Legfontosabb belső szerveink és főbb életműködéseink megismerése.  
A növekedés és fejlődés jellemzői. Fejlődésben lemaradt és sérült emberekhez fűződő 

viszonyunk. 
A csontozat és izomzat szerepe. A rendszeres mozgás, valamint a csontok és izmok 

fejlődése közötti összefüggés megértése. A gerincoszlop védelme. 



A tüdő és a szív jelentősége. Ezen szervek erősítését szolgáló sportok  
A szennyezett levegő hatása. Orron át történő légzés fontossága. Helyes orrfújás. A tüsszentés 
és a köhögés higiéniája.  

A táplálkozás szerepe az ember életében. Mit, mikor, hogyan kérdések megválaszolása.  
A fogak egészségének megőrzése. A fogorvos gyógyító tevékenysége. 
A szennyezett talaj és a szennyezett víz hatásai. 
Az érzékszerveket károsító ártalmas hatások megismerése, ellenük való védekezés 

lehetőségei. 
Helyes testápolási technikák megismerése, gyakorlása. Évszakoknak megfelelő öltözködés. 

Tájékozódási alapismeretek 
Az iskola környékének megfigyelése tanulmányi séta során. 
Iskolánk és lakóhelyünk rendje, tisztasága.  

Közlekedés 
A közlekedés illemszabályai, helyes viselkedés járműveken. 
Közös élményszerzés tömegközlekedési eszközön. 
Veszélyhelyzetek felismerése, elkerülése a közlekedés során. A biztonságos közlekedés. 
Szituációs játékok a helyes magatartásformák begyakorlására. 

A lakóhely ismerete 
A lakóhely és környékének megismerése, természetföldrajzi jellemzőinek megfigyelése. 
A településhez fűződő hagyományok, népszokások megismerése, ápolása. 
Helytörténeti kiállítás megtekintése. 
Történetek, emlékek gyűjtése a lakóhelyről. 

4. Ellenőrzés, értékelés 

A tanulók ismereteikről rajzban, írásban, valamint képek segítségével szóban számolnak 
be. 

Szóbeli értékelés a tanév során folyamatosan történik. Ennek szempontjai: önálló 
megismerő tevékenység, feladatmegoldás, a környezet iránti érzékenység, környezetvédő 
tevékenység, aktivitás. 

A tanulók félévkor és a tanév végén szöveges értékelést vagy osztályzatot kapnak.  

IV. A továbbhaladás feltételei 

Szóbeli beszámoló a megfigyelésekről, tapasztalatokról tanítói kérdések segítségével. 
Ismert témakörökben csoportosítás megadott szempontok szerint. Tapasztalatok rögzítése 
rajzban, írásban tanítói segítséggel. 

A napszakok, a hét napjai, a hónapok és az évszakok elnevezései és egymást követő 
sorrendjének ismerete. 

Az évszakok jellemző időjárása. Az időjárás hatása az emberek, állatok és növények 
életére. 

Az élő – élettelen természet megkülönböztetése. 
Főbb életműködések és élőlénycsoportok megnevezése. A növények és az emberek főbb 

testrészei. Alapos tájékozódás a saját test külső részén. Az egészségmegőrzéssel kapcsolatos 
tudni- és tennivalók ismerete. 

Egy közvetlen környezetben élő növény vagy állat jellemzése.  
Aktív közreműködés a környezetvédelemben. 
Az anyagok mérhető tulajdonságainak megismerése. A tanult mértékegységek helyes 

használata. 
Tájékozódás a közvetlen környezetben (otthon, iskola, lakóhely). 
A helyet, helyzetet jelentő szavak ismerete és pontos használata. 
Közlekedési szokások, magatartásformák a biztonságos közlekedésben.  

A veszélyhelyzetek felismerése. 
Közvetlen környezete jellemző természeti formáinak felismerése. 
A lakóhely hagyományainak ismerete, ismertetése. 

Tudja útba igazítani az idegent lakóhelyén 
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