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Technika és életvitel 

1-4. évfolyam 
 

Minimum követelmények 
 

1. évfolyam: 

 Ismerje a természeti, a társadalmi és a technikai környezet jellemzőit. 

 Legyen tisztában az ember természetátalakító (építő és romboló) munkájával.  

 Ismerje az életkorának megfelelő családi szerepeket, időbeosztásokat és egészséges 

munkamegosztások fontosságát. 

 A háztartási és közlekedési veszélyek tudatosuljanak. Alakuljon ki az egészséges 

veszélyérzet. Alkalmazza az úttesten való szabályos átkelést, a kulturált és 

balesetmentes járműhasználat (tömegközlekedési eszközökön és személygépkocsiban 

történő utazás) szabályait. 

 Ismerje az alapvető háztartási feladatokat, eszközöket, gépeket és az ezekkel kapcsolatos 

veszélyforrásokat. 

 Ismerje az egészséges táplálkozást és a célszerű öltözködést. 

 Ismerje fel a hétköznapjainkban használatos anyagokat. Képes legyen a tulajdonságaik 

megállapítására érzékszervi megfigyelések és vizsgálatok alapján. Legyen képes a 

tapasztalatok megfogalmazására. 

 Életkorának megfelelően képes legyen a probléma felismerésére, 

problémamegoldására. 

 Tudja megnevezni az anyagalakításhoz kapcsolódó foglalkozásokat. 

 Ismerje a célszerű takarékosság lehetőségeit. 

 Képes legyen a képlékeny anyagok, a papír, a faanyagok, a szálas anyagok, a textilek 

magabiztos alakítására. 

 Tudjon mintakövetéssel és önállóan is építeni. 

 Képes legyen az alkalmazott eszközök biztonságos, balesetmentes használatára. 

 Tudjon rendet, tisztaságot fenntartani. 

 Ismerje és alkalmazza az elemi higiéniai és munkaszokásokat. 

 Képes legyen az aktív részvételre, önállóságra és együttműködésre a tevékenységek során. 

 Ismerje az alkalmakhoz illő kulturált viselkedést és öltözködést. 
 

2. évfolyam: 

 Ismerje a természeti, a társadalmi és a technikai környezet jellemzőit. 

 Legyen tisztában az ember természetátalakító (építő és romboló) munkájával.  

 Ismerje az életkorának megfelelő családi szerepeket, időbeosztásokat és egészséges 

munkamegosztások fontosságát. 

 A háztartási és közlekedési veszélyek tudatosulása. Alakuljon ki az egészséges 

veszélyérzet. Alkalmazza az úttesten való szabályos átkelést, a kulturált és 

balesetmentes járműhasználat (tömegközlekedési eszközökön és személygépkocsiban 

történő utazás) szabályait. 

 Ismerje az alapvető háztartási feladatokat, eszközöket, gépeket és az ezekkel 

kapcsolatos veszélyforrásokat. 

 Ismerje az egészséges táplálkozást és a célszerű öltözködést. 
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 Ismerje fel a hétköznapjainkban használatos anyagokat. Képes legyen a 

tulajdonságaik megállapítására érzékszervi megfigyelések és vizsgálatok alapján. Legyen 

képes a tapasztalatok megfogalmazására. 

 Életkorának megfelelően képes legyen a probléma felismerésére, 

problémamegoldására. 

 Tudja megnevezni az anyagalakításhoz kapcsolódó foglalkozásokat. 

 Ismerje a célszerű takarékosság lehetőségeit. 

 Képes legyen a képlékeny anyagok, a papír, a faanyagok, a szálas anyagok, a textilek 

magabiztos alakítására. 

 Tudjon mintakövetéssel és önállóan is építeni. 

 Képes legyen az alkalmazott eszközök biztonságos, balesetmentes használatára. 

 Tudjon rendet, tisztaságot fenntartani. 

 Ismerje és alkalmazza az elemi higiéniai és munkaszokásokat. 

 Képes legyen az aktív részvételre, önállóságra és együttműködésre a tevékenységek 

során. 

 Ismerje az alkalmakhoz illő kulturált viselkedést és öltözködést. 
 

3. évfolyam: 

 Rendelkezzen a mindennapokban hasznos, praktikus ismeretekkel. 

 Képes legyen a használati utasítások értő olvasására, betartására. 

 Képes legyen a hétköznapjainkban használatos anyagok felismerésére, 

tulajdonságaik megállapítására érzékszervi megfigyelések és vizsgálatok alapján. 

 Legyen képes átélni a sikerélményt, az önálló próbálkozás örömét. Legyen motivált 

alkotáskor. 

 Tudjon mintakövetéssel egyszerű tárgyakat elkészíteni. 

 Képes legyen az alkalmazott eszközök biztonságos, balesetmentes használatára. 

 Tudatosan alkalmazza a gyalogosokra vonatkozó közlekedési szabályokat. 

 A kerékpár használatához szükséges ismeretek elsajátítása. 

 Képes legyen az aktív részvételre, önállóságra és együttműködésre a tevékenységek 

során. 

 Ismerje és alkalmazza az elemi higiéniai és munkaszokásokat. 

 

4. évfolyam: 

 Rendelkezzen a mindennapokban hasznos, praktikus ismeretekkel. 

 Képes legyen a használati utasítások értő olvasására, betartására. 

 Képes legyen a hétköznapjainkban használatos anyagok felismerésére, 

tulajdonságaik megállapítására érzékszervi megfigyelések és vizsgálatok alapján. 

 Legyen képes átélni a sikerélményt, az önálló próbálkozás örömét. Legyen motivált 

alkotáskor. 

 Tudjon mintakövetéssel egyszerű tárgyakat elkészíteni. 

 Képes legyen az alkalmazott eszközök biztonságos, balesetmentes használatára. 

 Tudatosan alkalmazza a gyalogosokra vonatkozó közlekedési szabályokat. 

 A kerékpár használatához szükséges ismeretek elsajátítása. 
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 Képes legyen az aktív részvételre, önállóságra és együttműködésre a tevékenységek 

során. 

 Ismerje és alkalmazza az elemi higiéniai és munkaszokásokat. 

 
 

 


