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1. Képességek-érzékek
Fejlődnek az olvasás-, a matematikatanulás előtti és műszaki képességei, az idegen
nyelvek iránti érzéke.

A gyermek:

1. Képes koordinálni a kéz és a szem mozgását.

2. A jobb vagy a bal kezet előnyben részesíti.

3. Balról jobbra követ a szemével.

4. Jól kezeli a technikát (pl. számítógépet, interaktív táblát, táblagépet), célszerűen használja.

5. Felismer néhány betűt vagy számot, esetleg szót.

6. Helyesen írja le a nevét.

7. Összpontosít a feladatra, tevékenységre (legalább 10 percig): pl. figyelmesen hallgatja a felolvasást, mesélést, zenét, 
figyelemmel követi a színházat, filmet, stb.

8. Összehasonlítja, elrendezi és osztályozza a tárgyakat az egyes kritériumok szerint.

9. Kb. tízig eligazodik az alapvető számolási műveletek terén.

10. Meg tudja különböztetni az anyanyelvétől eltérő nyelveket.

11. Képes térben tájékozódni, meg tudja nevezni az alapvető téri relációkat (pl. jobb, bal, lent, fent, középen, mögött, alatt, 
fölött, mellett, között, első, utolsó stb.).

12. Időben tud tájékozódni, meg tudja nevezni az időfogalmakat (pl. most, ma, tegnap, holnap, reggel, este, tavasz, nyár, ősz, tél, év...).

13. Eligazodik térben és síkban.

Megjegyzések:
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A tanulási kimenet elért szintje:
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2. Egészség
Felelősségteljesen viselkedik mind a saját, mind mások egészsége tekintetében, vigyáz a testére.

A gyermek:
1. Természetes nagymozgásai összehangoltak (pl. akadályok, labdadobás és elkapás, különböző eszközök használata, 

együttes mozgás gyermekek csoportjában ...).

2. Elsajátította az alapvető higiéniai és étkezési szokásokat.

3. Képes önállóan gondoskodni saját magáról és személyes tárgyairól, öltözik, vetkőzik, felveszi a cipőt, a hőmérséklethez 
igazodva öltözködik....

4. Felhívja a figyelmet szervezete szokatlan érzéseire, nevükön nevezi és lokalizálja azokat.

5. Képes megfelelően leírni növekedés, fejlődés és öregedés szempontjából az emberi életet.

6. Tudja és megnevezi a különbséget az egészséges (sport, egészséges táplálkozás, pihenés...), 
és egészségtelen (függőséget okozó szerek) életmód között.

7. A számára megszokott és ismert helyzetekben nem veszélyezteti sem a saját, sem mások egészségét, biztonságát, kényelmét.

8. Megkülönbözteti a veszélyes helyzeteket, elkerüli azokat, óvatos és körültekintő, szükség esetén képes 
segítséget hívni.

9. Képes megkülönböztetni a társadalmilag nemkívánatos magatartást (hazugság, igazságtalanság, bántás, közöny ...).

10. Magatartása az alkalomhoz illő, betartja a megfelelő és biztonságos viselkedési normákat otthon és a nyilvánosság előtt is 
(az utcán, a játszótéren...).

11. Felhívja a figyelmet a környezetvédelem szempontjából nem megfelelő viselkedésre.

12. Képes kezelni a maga körül tapasztalt rendetlenséget (kiömlött folyadék, el nem rakott játékok...).

Megjegyzések:
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A tanulási kimenet elért szintje:
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3. Kommunikáció és nyelvhasználat
Aktívan használja a verbális és nonverbális kommunikációt gondolatai kifejezéséhez 
és a többiekkel való kapcsolattartáshoz.

A gyermek:

1. A hangzókat helyesen képzi és ejti ki.

2. Beszélgetés során meghallgatja a másikat, kivárja, amíg a másik befejezi a gondolatát, figyelemmel követi a beszélőt 
és a mondadójának tartalmát.

3. Szavakkal és gesztusokkal egyaránt kommunikál, eközben megfelelő verbális és nonverbális kommunikációs 
eszközöket használ. 

4. Képes átadni a történet fő gondolatát.

5. Meg tud fogalmazni kérdéseket és képes a kérdésekre megfelelőképpen válaszolni.

6. Rövid szövegrészeket tanul meg fejből.

7. Megkülönbözteti a szavak első és utolsó hangjait.

8. Egyszerű rímeket alkot.

9. Beszédében szinonimákat, homonimákat és antonimákat alkalmaz.

10. Képes piktogramok alapján tájékozódni, elmagyarázza a jelentésüket. 

11. Saját gondolatokat és ötleteket vet fel különböző témakörökben.

12. Aktívan kommunikál a többi gyerekkel.

13. Kapcsolatfelvételre képes felnőtt személyekkel.

Megjegyzések:
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A tanulási kimenet elért szintje:
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A gyermek:

1. Önismerete fejlett (ismeri saját erős és gyenge oldalait).

2. Elfogadja és feldolgozza mások vele kapcsolatos (pozitív és negatív) értékeléseit.

3. Kudarctűrő képessége fejlett.

4. Értékeli a saját viselkedését, eredményeit, nevén nevezi a személyes fejlődését.

5. Kifejezi az élményeit (pl. szóban, képzőművészetben, zenével, zenealapú mozgással vagy színész-improvizációval ...).

6. Érzelmei kifejezésére a közösség által elfogadott magatartási formákat alkalmaz.

4. Énkép
Felismeri saját magát.

Megjegyzések:
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A tanulási kimenet elért szintje:
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A gyermek:

1. Képes az önuralomra (tompítja a dühét, haragját, agresszivitását...).

2. Érti mások standard nonverbális érzelmi megnyilvánulásait és hangulatait, reagál azokra.

3. Tiszteletben tartja a másságot: a másfajta hozzáállást vagy véleményt, azaz kompromisszumokat fogad el és javasol, 
kiegyezéssel oldja meg a konfliktusokat; nem viselkedik elutasítóan más nemzetiségű, vallású, egyedi módon megnyilván  uló 
vagy egyéni szükségletekkel rendelkező gyermekekkel.

4. Együttműködik a többiekkel.

5. Segítséget nyújt a gyermekeknek.

6. Érzékenyen és körültekintően viszonyul az élőlényekhez.

7. Kialakultak és tartósak társas kapcsolatai a gyerekközösségben.

8. Udvariasan viselkedik (köszön, elbúcsúzik, megköszön, kér, szót csak akkor kér, amikor a másik befejezte a mondanivalóját...).

9. Nevén nevezi az általa betöltött szerepet (a családban, az osztályteremben, a játszócsoportban), és annak megfelelően viselkedik.

5. Tisztelet
Figyelmesen, toleránsan, mások iránt tiszteletet tanúsítva viselkedik.

Megjegyzések:
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A tanulási kimenet elért szintje:
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A gyermek:
1. Vigyáz a hétköznapi tárgyakra és megbecsüli azokat  (játékokat, segédeszközöket, kis méretű eszközöket, sportfelszereléseket 

és eszközöket, képzőművészeti segédeszközöket és anyagokat, egyszerű hangszereket, standard munkaeszközöket...).

2. Leírja a (valós, kép szerinti) környezetet, és kifejezi az azzal kapcsolatos véleményét.

3. Megosztja a szép és kellemes élményekből, természeti és kulturális értékekből, valamint a művészettel való találkozásból 
fakadó örömét.

4. Különböző képzőművészeti technikák segítségével, kreatívan rögzíti az őt körbevevő valóságot és a képzeletét (rajzol, 
színeket használ, modellez, szerkeszt, papírból készít, különböző más, természetes anyagokból gyárt és alkot...).

5. Nevén nevezi a legközelebbi környezetének részét alkotó elemeket (beleértve a tárgyi, természeti, kulturális és műszaki 
dolgokat is). 

6. Ismeretei vannak a világ sokszínűségéről  (különböző népek és kultúrák, különböző országok létezése, a Föld bolygó, a világűr...).

7. Nevén nevezi és elmagyarázza a legszűkebb környezetében tapasztalható változásokat.

4. Segíti és gondoskodik az élő környezetről (ügyel a rendre és a tisztaságra, megfelelően kezeli a hulladékot, ápolja 
a növényeket ...), valamint szívesen részt vesz a munka jellegű tevékenységekben.

6. Aktivitás
Aktívan érdeklődik a környezet iránt, és tudatosítja magában, hogy ő is annak része.

Megjegyzések:
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A tanulási kimenet elért szintje:
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A gyermek:

1. Képes eldönteni, hogy mit szeretne csinálni.

2. Saját véleményt fejez ki, állást foglal.

3. Képes eszközök egyszerű karbantartására, munkafeladatok megoldására (gondoskodik a játékairól, rendet rak maga után, 
rendet tart, egyszerű takarítási és kerti munkákat végez).

4. Játékot, tevékenységet tervez.

5. Játékot, tevékenységet szervez.

6. Játékot, tevékenységet értékel.

7. Bizonyos ideig külön van a szüleitől és szeretteitől, az ő támogatásuk nélkül is aktív.

8. Megfogalmazza döntése következményeit.

7. Önállóság
Képes önállóan dönteni, a döntéseiért viseli a felelősséget.

Megjegyzések:
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A tanulási kimenet elért szintje:
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A gyermek:

1. Örül annak, amit elért, amit elsajátított.

2. Használja valamennyi érzékszervét (felismeri a különböző hangokat, megkülönbözteti a tárgyak formáit és más egyedi 
jellegzetességeit, illatokat, ízeket; érzékel tapintás útján).

3. Összpontosít a tevékenységekre, képes tartósan odafigyelni és befejezni a megkezdett tevékenységet.

4. Értelmezi a tárgyak alapvető jellemzőit, tulajdonságait, közös tulajdonságokat, hasonlóságokat, eltéréseket talál, 
beazonosítja a tárgyak vagy jelenségek jellegzetes tulajdonságait és a közöttük lévő kapcsolatokat.

5. Érdeklődést mutat a környezetében jelentkező újdonságok iránt.

6. Az utasításoknak megfelelően jár el és tanul.

7. A megszerzett ismereteket, készségeket alkalmazza új helyzetekben.

8. Viszonyulása a tanuláshoz
Aktívan és felelősségteljesen viszonyul a tanuláshoz.

Megjegyzések:
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A tanulási kimenet elért szintje:
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A gyermek:

1. Tisztában van mások és saját jogaival.

2. Részt vesz a szabályok megalkotásában.

3. Betartja az együttélés, az otthoni, óvodai, nyilvánosság előtti viselkedés elfogadott és értelmezett szabályait.

4. Rámutat a társasági viselkedés szabályainak ellentmondó magatartásra.

5. Elmagyarázza, hogy a közösségben (családban, osztályban, játszócsoportban) mindenkinek megvan a maga szerepe, 
amelynek megfelelően kell viselkednie.

6. Előítéletek nélkül viszonyul másokhoz, gyermekekhez és felnőttekhez.

9. Szabályok
Betartja az együttélés szabályait, tisztában van a saját és mások jogaival, kötelességeivel.

Megjegyzések:
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A tanulási kimenet elért szintje:
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A gyermek:

1. Önállóan fejezi ki magát, értelmes gondolatokat, érzéseket, véleményeket és ítéleteket fogalmaz meg összetett mondatokban.

2. Keresi a problémák, feladatok és helyzetek megoldását, tevékenységében kitartó (nem adja fel).

3. A bevált eljárásokat további tevékenységek és új helyzetek esetében is alkalmazza. 

4. Kiértékeli a probléma megoldását, esetleg változtat a megoldási stratégián.

5. Kreatívan gondolkodik, „ötletekkel” jelentkezik.

6. Képes a kompromisszumra (egyszerű esetekben önállóan, más esetekben segítséggel).

10. Problémamegoldás
Különböző megoldásokat javasol a problémák megoldására, megindokolja őket, 
és alkalmazkodik hozzájuk.

Megjegyzések:



~ 21 ~

A tanulási kimenet elért szintje:
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Információk a szülők részére (összefoglaló):



Információk a szülők részére (összefoglaló):
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Információk a szülők részére (összefoglaló):



Információk a szülők részére (összefoglaló):




