
 

1 
 

Erkölcstan 

1-4. évfolyam 

 

Minimum követelmények 
 

1. évfolyam: 

Rendelkezzen a tanuló életkorának megfelelő reális képpel saját külső tulajdonságairól, 

és tudja a legfontosabb személyi adatait. 

Ismerje társas viszonyainak alapvető szerkezetét.  

Legyen képes érzelmi töltéssel viszonyulni környezetéhez és a körülötte élő emberekhez. 

Legyen képes kapcsolatba lépni és kommunikálni környezete tagjaival, tudjon különféle 

beszédmódokat alkalmazni. 

Ismerje és tartsa be a beszélgetés során az udvarias társalgás elemi szabályait. 

Legyen képes átérezni a szeretetkapcsolatok fontosságát. 

Törekedjen rá, hogy érzelmeit a közösség számára elfogadható formában nyilvánítsa ki. 

Legyen képes átélni a természet szépségét. 

Legyen képes rá, hogy érzéseit, gondolatait és fantáziaképeit vizuális, mozgásos vagy szóbeli 

eszközökkel kifejezze. 

Ismerje meg és legyen képes érzelmileg felfogni azt a tényt, hogy más gyerekek sokszor 

egészen más körülmények között élnek, mint ő. 

Tudja megkülönböztetni egymástól a valóságos és a virtuális világot.  

 

 

2. évfolyam: 

Rendelkezzen a tanuló életkorának megfelelő reális képpel saját külső tulajdonságairól, 

és tudja a legfontosabb személyi adatait. 

Ismerje társas viszonyainak alapvető szerkezetét.  

Legyen képes érzelmi töltéssel viszonyulni környezetéhez és a körülötte élő emberekhez. 

Legyen képes kapcsolatba lépni és kommunikálni környezete tagjaival, tudjon különféle 

beszédmódokat alkalmazni. 

Ismerje és tartsa be a beszélgetés során az udvarias társalgás elemi szabályait. 

Legyen képes átérezni a szeretetkapcsolatok fontosságát. 

Törekedjen rá, hogy érzelmeit a közösség számára elfogadható formában nyilvánítsa ki. 

Legyen képes átélni a természet szépségét és tudja, hogy felelősek vagyunk a 

körülöttünk lévő élővilágért. 

Legyen képes rá, hogy érzéseit, gondolatait és fantáziaképeit vizuális, mozgásos vagy 

szóbeli eszközökkel kifejezze. 

Ismerje meg és legyen képes érzelmileg felfogni azt a tényt, hogy más gyerekek sokszor 

egészen más körülmények között élnek, mint ő. 

Tudja megkülönböztetni egymástól a valóságos és a virtuális világot. Legyenek ismeretei 

a világnézet, világkép alapvető összefüggéseiről. 
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3. évfolyam: 

A tanuló életkorának megfelelően tudja, hogy a magyar nemzeti közösség számára 
fontos összekötő kapocs a közös nyelv, a jelképek, szokások és ünnepek. Legyen képes a 

kisebbségek ünnepeinek bemutatására, elfogadására. Erősödjön az önismerete.  

 

Környezettudatos szemlélete erősödjön. Rendelkezzen felelősségtudattal a saját tetteivel 
kapcsolatban. Legyen ismerete a világ megismerésének módjairól és lehetőségeiről. 

 
Tartsa fontosnak az önkontrollt és a szociális magatartást. Találjon értéket képviselő 

példaképet.  

 

Képes legyen hatékony kommunikációra. 

 

Váljon alkalmassá baráti kapcsolatok létrehozására, megtartására. Ítélje el a mások 

kirekesztését támogató magatartást. 

 

Értse a szabályok alakulását és szerepét a közösségek életében. 

 

 

4. évfolyam: 

 

Legyen a tanulónak életkorának megfelelő szinten reális képe saját külső és belső 

tulajdonságairól. 

 

Tudjon odafigyelni másokra. 

 

Legyen képes másokkal tartós kapcsolatot kialakítani. Értse, hogy az emberek sokfélék és 

sokfélék a szokásaik. 

 

Tudja, hogy mi a jelentősége a szabályoknak a közösségek életében, legyen kész a 

megértett szabályok betartására. 

 

Tudja, hogy a Föld mindannyiunk közös otthona. 

 

Legyen képes eseményeket erkölcsi nézőpontból értékelni. 


