
Minimumkövetelmények 1. évfolyam 

 

 MAGYARNYELV ÉS IRODALOM   

 

A tanuló képes legyen: 

o egyszerű szóbeli közlések megértésére, utasítások végrehajtására, kérdésekre való 

válaszadásra; 

o az udvarias érintkezés tanult formáinak alkalmazására valóságos szituációkban 

(köszönés, bemutatkozás, kérés, köszönetnyilvánítás) 

o magyar ábécé betűinek fölismerésére, összeolvasására; 

o kiejtés szerint írandó szavak, szószerkezetek, rövid mondatok – a tanuló fejlettségi 

szintjének megfelelő hangos olvasására; 

o másolásra kötött betűkkel írott mintáról, a saját nevének önálló, helyes leírására; 

o szavak írására másolással: betűtévesztés, betűcsere, betűkihagyás nélkül. 

o a leírt nyelvi anyag felolvasására. 

o a j hang helyes jelölésére a szójegyzékben szereplő szavak körében. (5 szó) 

 

 MATEMATIKA 

o Biztos számfogalom a 20-as számkörben. Tárgyak megszámlálása és leszámlálása 20-

ig. 

o Számok írása, olvasása, használata. A kétjegyű szám bontása 10-nek és egy egyjegyű 

számnak az összegére. 

o Számok nagyság szerinti összehasonlítása, sorba rendezése növekvő, illetve csökkenő 

sorrendbe. 

o Számszomszédok megállapítása. 

o Adott számok helyének megkeresése egyesével beosztott számegyenesen. 

o Páros, páratlan, egyjegyű, kétjegyű szám fogalmának ismerete, helyes használata. 

o Biztos műveletfogalom és műveletvégzés a 20-as számkörben. Az összeadás és a 

kivonás különböző értelmezésének alkalmazása a húszas számkörben. Hozzátevés, 

elvétel tevékenységgel, megfogalmazása szóban. A számegyenesen való lépegetés, 

mint összeadás, illetve kivonás. 

o Összeadás és kivonás írása rajzról.  

o A hiányzó tag pótlása a 20-as számkörben. 

o Számok bontása két szám összegére. 

o Egyszerű szöveges feladatok értelmezése, megoldása tevékenységgel, rajzzal, 

művelettel, válasz megfogalmazása 

o Síkbeli alakzatok megkülönböztetése, alak megnevezése, csoportosítása. Alakzatok 

közül a háromszög, négyszög és a kör felismerése, kiválasztása. 

 

 KÖRNYEZETISMERET: 

o tájékozódjon jól saját testén, tudja megnevezni főbb testrészeit. 

o tudja az irányokat helyesen használni. 

o ismerje az iskola nevét, annak helységeit, s azokat rendeltetésszerűen 

használja. 

o tudja elmondani saját lakcímét, szülei nevét. 

o Ismerje a napszakokat, a hét napjait, a hónapok, évszakok nevét, azok 

sorrendjét. 

o tudjon röviden beszámolni a napi időjárásról. 

o tudja megkülönböztetni az élőt és az élettelent. 

o ismerje fel a növények és az állatok legfontosabb részeit. 


