Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Környezetismeret

Tollbamondáshoz ajánlott szövegek írásból
Év eleji felméréshez:
a) Kicsi a bors, de erős!
b) Többet ésszel, mint erővel!
e) Két rossz közül a kisebbiket választja.

Félévi felméréshez:
a) Egy szép, derűs arcú kislány röppent elő a levegőből. A kis tündér esőkö
penykét viselt.

b) A pitypang a gyermekek kedvenc játéka. Az árokpart gyakori növénye.
Gyógynövény.
e) Vágyországban a kívánság segít. Régi idők varázslói származnak innen.
A legtöbb gyermek kívánsága csak rövid életű.

Év végi felméréshez:
a) Egy városnak több óvodája, iskolája, orvosi rendelője van. Sok városban
található kórház is. Az utakon nagy a forgalom.

b) Sok ember kedvenc nyári időtöltése a horgászat. A tavak, folyók vizében
sokféle hal él. A friss levegőn eltöltött idő az egész családnak felüdülést
nyújt.

e)

A legtöbb ember már gyerekkorától gyűjtöget valamit. Hasznosak ezek
a gyűjtögetések. Sokan így találják meg a számukra legmegfelelőbb foglal
kozást.

A szövegek közül az osztályunk képességének megfelelőt válasszuk!
Ha a tollbamondás anyaga összetett mondat, akkor fontos, hogy a tagmondathatáron
jelezzük a vessző használatát Ugyanígy, különös gondossággal járjunk el a hosszabb
mondatok íratásánál is.
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Év eleji (szövegértő) felmérő olvasásból
Olvasd el a mesét!

A róka és a farkas
Egy ízben a róka és a farkas egy hurokcsapda mellett szaladt el. A csapdában
egy liba lógott. Mind a ketten rég ettek, szörnyen éhesek voltak, de a róka még
csak egy pillantást sem vetett a libára.
- Miért nem mászol föl, komám? Egy liba lóg ott! - figyelmeztette a farkas.
- A szerda nálam böjtös nap. Ilyenkor nem eszem húst - válaszolt a róka.
A farkas arra gondolt, hogy ő ugyan nem tart semmiféle szerdát, akkor eszik
húst, amikor hozzájut, s fölkapaszkodott a hurokig. Ám mielőtt elérte volna a li
bát, a csapda lecsapódott, s a farkas ott maradt a föld fölött lógva. Most aztán a
róka bátran fölkúszott a libához, s jóízűen elropogtatta.
- Na de koma, hisz ma szerda van! - nyögte a félig holtra vált farkas.
- Mindig annak van szerda, akinek a lába nem éri a földet! - felelte a róka.
Utván népmese
1. Sorold fel a szereplőket!

':""_00'11

_
_

2. Mi mellett szaladtak el az állatok? Húzd alá a helyes választ!

- A róka és a farkas egy libacsapat mellett szaladt el.
- Az állatok egy tyúkól mellett szaladtak el.
- A róka és a farkas egy hurokcsapda mellett szaladt el.
:..-_
- pont

__

3. Húzd alá a választ a mesében!
•

•

Mi lógott a csapdában?
Mire figyelmeztette a farkas a rókát?
_

:..-_
- pont

_

4. Mit jelentett a rókának a "böjtös nap"?

,--_oont

__
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S. Egészítsd ki a mondatokat a mese alapján!

A farkas úgy gondolta, hogy akkor eszik

--

, ha hozzájut.

De mielőtt a libához ért volna, a

Fölkapaszkodott a

, és a farkas is ott lógott a föld fölött.

csapda

_...po
..:..._ nl

6. Mit csinált a róka, amikor látta, hogy a farkas pórul járt? Húzd alá a helyes választ!

- Bátran felkúszott a farkashoz, és kiszabadította.
- Fölkapaszkodott a libához, és jóízűen elropogtatta.
- Félelmében elszaladt.
_.....:..._ponl

7.

Fejezd be a mondatokat a mese alapján!
A farkas póruljárt, mert

_________________
_
_
_

A róka jóllakott, mert

_.....:..._P'lnl

Javasolt szempontok az év eleji olvasásfelmérő értékeléséhez

1. Képes a mese szereplőit önállóan megnevezni:
kiválóan.

jól.

elfogadhatóan,

még nem megfelelően.

2., 6. Képes a szöveghez kapcsolódó lényeges esemény kiválasztására több felelet közül:
kiválóan,

jól,

elfogadhatóan,

még nem megfelelően.

3. Képes az olvasott szövegben - újraolvasás nélkül - adatokat megkeresni:
kiválóan,

jól,

elfogadhatóan,

még nem megfelelően.

4. Képes az olvasottak alapján ritkán használt kifejezés magyarázatának leirására:
kiválóan,

jól,

elfogadhatóan,

még nem megfelelően.

5. Képes a mese cselekményének tömör leirásából hiányzó szavak pótlására:
kiválóan,

jól,

elfogadhatóan,

még nem megfelelően.

7. Képes az olvasott szövegbeli ok-okozati összefüggés megértésére, önálló megfogalmazására:
kiválóan,

jól,

elfogadhatóan,

még nem megfelelően.
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Félévi (szövegértő) felmérő olvasásból
Olvasd el a mesét!

A hiú kakas
Egy csikorgó téli éjjel zsákmányért indult a róka. Inalt, loholt, egyszer csak ka
kaskukorékolást hallott. Tanya volt a közelben, a tanya udvarán egy magas cseresz
nyefa, annak az ágán üldögélt a kakas, és kukorékolt egész éjjel.
Odasompolygott a róka a fa tövébe, felszólt hízelkedve:
- Nagy jó uram, kakas, mit énekelsz ezen a hideg, sötét éjszakán?
Leszólt a kakas nagy gőgösen:
- A nap eljövetelét hirdetem, mert olyan a természetem, hogy előre megér
zem a közeledtét!
Álmélkodott a róka nagy ravaszul:

- Ó,

kakas, nagy jó uram, kicsoda vagy te, hogy a jövőbe látsz? - aztán táncra

kerekedett a fa tövében.
Megkérdezte a kakas:
- Hát te miért táncolsz, róka koma?
- Olyan csodálatos az éneked, fényességes kakas, hogy táncolok rá, így hódolok neked.

Ó,

kakas, legnemesebb úr a madarak között, nem elég, hogy repülni

tudsz, még a jövendőmondáshoz is értesz! A madarak királya vagy, legdicsőbb kirá
lya! Milyen boldoggá tennél, ha kegyelmesen leereszkednél hozzám! Milyen boldog
lennék, ha megcsókolhatnám bölcsességtől fényes fejedet!

Ó, ha eldicsekedhetnék
az egész világnak: "Az a szerencse jutott nekem, hogy megcsókolhattam a legbölcsebb
jövendőmondó nemes fejét!"
A hiú kakas elhitte a hízelkedő, ravasz róka minden szavát. Lerőppent a fáról,
odatartotta a fejét csókra a rókának. Annak se kellett több, fogai közé kapta, s jót
nevetett magában: "A bölcs jövendőmondónak egy csepp esze sem volt!"

Német népmese

1. Sorold fel a mese szereplőit!
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2. Egészítsd ki a mondatokat a helyes válaszok aláhúzásával!

A róka egy hideg

őszi éjjel

téli éjjel

zsákmányért indult.

Útközben

fütyörészést

kakaskukorékolást

nyávogást

hallott.

Egy tanya udvarán álló

körtefán

diófán

cseresznyefán

megpillantotta a kakast.

Hízelkedve megszólította. A kakas azt felelte, hogy ő megérzi a

hold

nap

csillagok

felkeltét.

A ravasz róka a fa tövében

ugrálni

táncolni

kezdett.
_....:-._ponl

3. Mivel, hogyan hízelgett a kakasnak a róka? Húzd alá a mesében!
_....:-._ponl

4. Mivel szeretett volna a róka eldicsekedni az egész világnak? írd le!

_-,--_ponl

s. Mit tett a hiú kakas a hízelkedő szavak hallatán? Húzd alá a helyes választ!

A kakas leröppent a fáról és megszidta az incselkedő rókát.
A kakas leröppent a fáról és odatartotta a fejét a rókának.
A kakas nem törődött a hízelkedéssel.
A kakas elhallgatott.
_-,--_ponl

6. Mi lett a kakas sorsa?

_-,--_porl
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Év végi (szövegértő) felmérő olvasásból
Olvasd el a mesét!
A kutya háza
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kutya. Volt neki egy gazdája is, de
ez a gazda nem csináltatott házat a kutyának. Amikor elérkezett a tél, a kutya na
gyon fázott odakint. Összehúzta magát, összekucorodott jó kicsire, hogy ne fáz
zon olyan nagyon. De csak úgy reszketett, kocogott minden foga.
Azt gondolta magában:
- Ha én egyszer megérem a nyarat, akkor gyorsan csinálok magamnak egy kis
házikót! Nem kell nekem nagy ház, hiszen olyan kicsi vagyok.
A tél után eljött a nyár. Mikor meleg lett az idő, a kutya kifeküdt a jó melegre.
Jól ki nyújtózkodott, s így háromszor akkora kutya lett belőle, mint télen. Végigné
zett magán, s így szólt:
- Ekkora nagy házat ki tud csinálni? EI sem kezdem, úgysem tudom befejezni!
Építés helyett vidám játszadozással töltötte a nyarat. De hamarosan megint
eljött a tél. A nagy hidegben a kutya megint összekucorodott, összehúzta magát,
és kezdte mondogatni magában.
- De kár, hogy nem építettem házat magamnak! Milyen kicsi házban elférnék
most! Ha eljön a nyár, nem várok tovább! Megépítem a házamat.
De hiába fogadkozott. Nyáron, amikor újra meleg lett, elfelejtette a hideg telet.
Eszébe sem jutott, hogy házat építsen magának.
S amikor újra tél lett, a kutya csak fázott, csak fázott, de hiába. Azóta se csinált
magának házat egyetlenegy kutya sem.
Magyar

1.

népmese

Milyen évszakban kezdődik a mese története? Húzd alá a helyes választ!
nyáron

ősszel

télen

tavasszal

2. Miért akart házat magának a kutya?

-- --7

,

3. Miért nem akart nagy házat építeni magának a kutya? Húzd alá a helyes választ!
- A nagy ház építése sokáig tart.
- Elég neki a kis ház, mert ő is kicsi.
- A gazdája udvarában kevés a hely.
- Attól tartott, ha nagy házat épít, odaköltözik még egy kutya.
__.:.o._ pom

4. Mekkora lett egy év elteltével kinyújtózkodva a kutya? Karikázd be a választ!
kétszer akkora

háromszor akkora

ötször akkora
_.....;

__

ponl

5. Miért nem kezdte el a nagy ház építését a kutya? Keresd meg a szövegben, és
írd le!

_____ ponl

6. Hány télen át fázott a kutya a mese szerint?

pont

____

7. írd le másképpen!
reszketett, kocogott minden foga
összekucorodott=

=

_
______
_
________

_________________
__________
__
_

____

ponl

8. Véleményed szerint, miért nem épített a kutya házat magának ilyen sok fagyos
kodás ellenére sem?

_--'-_P<
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9. Adj új címet

a

mesének!

_...po
...:..._ l
Javasolt szempontok az év végi olvasásfelmérő értékeléséhez

1., 3., 4. Képes a szöveghez kapcsolódó lényeges esemény kiválasztására több felelet közül:
kiválóan,

2., 5. Képes

jól,

elfogadhatóan,

még nem megfelelöen.

az olvasott szövegben - újraolvasás nélkül - lényeges információt megkeresni:

kiválóan,

jól,

elfogadhatóan,

még nem megfelelően.

6., 8. Képes az olvasott szövegbeli ok-okozati összefüggés megértésére, önálló megfogalmazásá
ra, leírására:
kiválóan,

jól,

elfogadhatóan,

még nem megfelelöen.

7. Képes ritkán használt szót, kifejezést rokon értelmű szavakkal kifejezni
kiválóan,

jól,

elfogadhatóan,

az olvasottak alapján:

még nem megfelelöen.

9. Képes a cím és a tartalom összefüggésének megfigyelésére új cím adásával:
kiválóan,

jól.

elfogadhatóan,

még nem megfelelően.
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Év eleji felmérő írásból
1. Másold le a mondatokat!

�;;-:a:qg;rrr\, ��, (J�
�a::; cj-n',:t ;D-rl <tb!f1]i1"k" i'nd e�,(

.:..._
. DOII'

__

2. Másold le a mondatokat írott betűkkel!
Az ősz a betakarítás ideje. Sok ember szorgoskodik a szántóföldeken, a gyü
mölcsösökben, a kertekben.

•

:.-.
_ ponl

_
_

3. írd le a gyümölcsök nevét!

�

&

Q db � o

�������������������������
---�

4. Fejezd be a mondatokat!
A gyÜmÖIcSb k
Füzetembe

----

_

_ .:..._
. pOfll

s. Tollbamondás

:.-._ ponl

__
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Félévi felmérő írásból
1. írj le emlékezetből két közmol1rt:í!;t!

_....;.-_ponl

2. Számozással állítsd időrendbe az eseményeket!

D Karcsi bepakol a táskájába.
D Felveszi a kabátját.
D Kicsengettek!
D Társaival sorakozik, és elköszön a tanító nénitől.

_...;.-._ oorl

3. Másold le a sorrendbe állított mondatokat!

_...po
.;.-_

I

4. Egészítsd ki a mondatokat!

======= sétálni.
====== fogok készíteni.
_...p
.;.-_ onl

5. Tollbamondás

_"";'-_polll
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Év végi felmérő írásból
1. Másold le a mondatokat helyesen tagolva!
jótetthelyébejótvárj!

Bölcs rehallgatazokos.

jártutatajáratlanértelnehagyj!

2. írd le emlékezetböl józsef Attila Altató című versének egyik versszakát!

3. Egészítsd ki a mondatokat!
Szeretném,
a kertben.

4. Tollbamondás

12

javasolt szempontok az év eleji írásfelmérő értékeléséhez
,. írott betűvel írt mondatok másolása:
kiváló,

jó,

elfogadható,

felzárkóztatásra van szükség.

2. Nyomtatott betűvel írt mondatok másolása:
kiváló,

jó,

elfogadható,

felzárkóztatásra van szükség.

J. Szavak önálló írása rajz alapján:
kiváló,

jó,

elfogadható,

felzárkóztatásra van szükség.

4. Önálló írás mondatkiegészítéssel:
kiváló,

jó,

elfogadható,

felzárkóztatásra van szükség.

elfogadható,

felzárkóztatásra van szükség.

5. Tollbamondás utáni írás:
kiváló,

jó,

javasolt szempontok a félévi írásfelmérő értékeléséhez

,. Emlékezetből történő írás (közmondások):
kiváló,

jó,

elfogadható,

felzárkóztatásra van szükség.

2., J. Időrendbe sorolt mondatok másolása - nyomtatott betűkről történő másolás:
kiváló,

jó,

elfogadható,

felzárkóztatásra van szükség.

4. Önálló írás, mondatok kiegészítésével:
kiváló,

jó,

elfogadható,

felzárkóztatásra van szükség.

elfogadható,

felzárkóztatásra van szükség.

5. Tollbamondás utáni írás:
kiváló,

jó,

javasolt szempontok az év végi írásfelmérő értékeléséhez

,. Tagolatlan, nyomtatott betűkkel írt mondatok leírása helyesen tagolva;
kiváló,

jó,

elfogadható,

felzárkóztatásra van szükség.

Nyomtatott betűkkel írt szöveg másolása:
kiváló,

jó,

elfogadható,

felzárkóztatásra van szükség.

2. Emlékezet utáni írás, tanult vers részletének leírásával:
kiváló,

jó,

elfogadható,

felzárkóztatásra van szükség.

J. Önálló írás, hiányos mondatok kiegészítésével:
kiváló,

jó,

elfogadható,

felzárkóztatásra van szükség.

elfogadható,

felzárkóztatásra van szükség.

4. Tollbamondás utáni írás:
kiváló,

jó,

13

Ev eleji felmérő magyar nyelvből
,

1. Olvasd el figyelmesen a következő felhívást! Húzd alá a szövegben, mit szer
veznek a természetjáró szakkör tagjai!

�

GYERE BICIKLIZNI!

�

A természetjáró szakkör szeptember 20-án (vasárnap)
biciklitúrát szervez a halastóhoz.
Megfigyeljük a tónál élő madarakat és növényeket.
Hozz magaddal innivalót és hideg élelmet!
Hívd el a szüleidet is!
Találkozó: az iskola udvarán reggel 9 órakor.
Hazaérkezés: az iskolaudvarra délután 4 órakor.

A természetjáró szakkör tagjai
_--.;--.;_ pun.

2. Másolj le a szövegből két felkiáltójeles mondatot!

__..:..._pont
.

3. Válaszolj a kérdésekre a szöveg alapján!
Hová szervezik a biciklitúrát?

Mit kell vinni a biciklitúrára?

_�

po"t

__
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4. Másold le a következő mondatot szavakra tagolva!
Megfigyeljükahalastónálélőmadarakatésnövényeket.

_...:.po
..._ ol

s. írd a négyzetekbe, hány betűből állnak a szavak!
biciklizni

szakkör

találkozó

D

D

D

_-,--_ponl

6. Egészítsd ki a szavakat a hiányzó betűkkel úgy, hogy értelmes szót kapj!
_észek,

gó_a,

buzogá_,

cs_nak,

hul_ám,

f_jdogál
_-,--_ponl

7. Adj tanácsot a természetjáró szakkörnek, hová szervezzék a következő kirán
dulást!

_...:.po
..._ rl

8. Tollbamondás

_...:...._po

I

Javítás
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Javasolt szempontok az év eleji magyar nyelvi felmérő értékeléséhez

1. Képes az olvasott szövegben adatot megkeresni:
kiválóan,

jól.

elfogadhatóan,

még nem megfelelően.

2. Képes nyomtatott betűről irott betűvel másolni:
hibátlanul,

kevés hibával,

sok hibával ir,

nagyon sok hibával.

3. Képes az olvasott szöveggel kapcsolatos kérdésekre válaszolni:
kiválóan,

jól,

elfogadhatóan,

még nem megfelelően.

sok hibával,

nagyon sok hibával.

sok hibával,

nagyon sok hibával.

4. A mondatokat szavakra tudja tagolni:
hibátlanul,

kevés hibával,

5. Képes a szavakat betűkre bontani:
hibátlanul,

kevés hibával,

6. Képes a szavakból hiányzó betűket pótolni, értelmes szót alkotni:
kiválóan,

jól,

elfogadhatóan.

még nem elfogadhatóan.

7. Képes önállóan értelmes mondat megfogalmazására az olvasott szöveghez kapcsolódóan:
kiválóan.

jól,

elfogadhatóan,

még nem megfelelően.

Ismeri a szöveg, a mondat, a szó és a betű szakkifejezéseket:
kiválóan,

jól,

elfogadhatóan,

még nem megfelelően.

sok hibával,

nagyon sok hibával.

8. Képes tollbamondást írni hallás után:
hibátlanul,

kevés hibával,

A feladatlap megoldása során a tanuló helyesírása:
hibátlan,
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kevés hibát ejt,

sok hibát ejt,

még nem megfelelő.

Félévi felmérő magyar nyelvből
1. Olvasd el figyelmesen a szöveget!

December 6-án megnyílt a felújított Városi Gyermekkönyvtár. A gyere
kek sokféle érdekes könyv közül válogathatnak. Az olvasóteremben színes
újságak is várják őket. A könyvtárban videokazettákat is kölcsönözhetnek.
A könyvtár nyitva

tart:

hétfőn és kedden ll-től 18 óráig.
szerdától péntekig 9-től 16 óráig.

Tagsági díj: 100 Ftlév

A könyv a legjobb barát.
Látogass el a gyermekkönyvtárba!

_....:...-_ponl

2. Keretezd be, melyik cím illik leginkább a szöveghez!
Barátság

Könyvtári hírek

Filmek
_...po
.:...-_ nl

3. Egészítsd ki a mondatot egy-egy szóval a szöveg alapján!

_______
;���:���:.:;::�
'
gyermekkönyvtar

járnak a gyermekkönyvtárba.

:S:O i������������I

Az olvasóteremben könyveket és

könyvet kínál.
lehet olvasni.

nincs nyitva a könyvtár.
_...po
.:...-_ nt

4. Másolj le a szövegből egy-egy olyan szót, amelyikre illenek a következő meg
határozások!
Kétjegyű mássalhangzó van a szóban:

_ _ _ __ _ _
_________

Hosszú mássalhangzó van a szóban:
_"":"'-_polll
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s. Egészítsd ki a szav(!kat a megfelelő magánhangzóval és mássalhangzóval a szö
veg segítségéve!!
sz_nes, _jság, megny_lt, ny_tva, hétf_,

ke_en,

kaze_a
!.-_ pont

__

6. Másold le a következő szavakat szótagolva!
olvasó,

gyerek,

várják,

kölcsönözni,

kedden

:..._ponl
.

__

7. Húzd alá a felsorolásban a toldalékos szavakat!
december,

gyerekek,

barát

péntekig,

_....:._ponl

8. Toldalékold a szavakat a zárójelben levő kérdésekre válaszolva!
város (hol?)
könyvtár (hová?)
Iyv (miről?) ::
terem (honnan?)
gyerek (kivel?)
sok (hányszor?)
!.-_ponl

__

9. Tollbamondás

_--'--'_ pont
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Javítás

Javasolt szempontok a félévi magyar nyelvi felmérő értékeléséhez
2. Képes az olvasott szöveg tartalmához megfelelő cfmet választani:
kiválóan,

jól,

elfogadhatóan,

még nem megfelelően.

J. Képes hiányos mondatok kiegészitésére az olvasott szöveg alapján:
kiválóan,

jól,

elfogadhatóan,

még nem megfelelően.

4. Ismeri az egyjegyű és a kétjegyű mássalhangzó szakkifejezéseket. Meg tudja kűlönböztetni az
egyjegyű és a kétjegyű mássalhangzókat:
kiválóan,

jól,

elfogadhatóan,

még nem megfelelően.

5. Ismeri a mássalhangzó és a magánhangzó szakkifejezéseket. Meg tudja különböztetni a rövid
és hosszú magánhangzókat, mássalhangzókat:
kiválóan,

jól,

elfogadhatóan,

még nem megfelelően.

6, Képes az egyszerű szavakat szótagolva leirni:
hibátlanul,

kevés hibával,

sok hibával,

nagyon sok hibával.

7. Meg tudja különböztetni a toldalékos és a nem toldalékos szavakat:
hibátlanul,

kevés hibával,

sok hibával,

nagyon sok hibával.

8. Képes önállóan toldalékolni a szavakat kérdések segítségével:
kiválóan,

jól,

elfogadhatóan,

még nem megfelelően.

sok hibával,

nagyon sok hibával.

9. Képes tollbamondást írni hallás után:
hibátlanul,

kevés hibával,

A feladatok megoldása során a tanuló helyesírása:
hibátlan,

kevés hibát ejt,

sok hibát ejc.

még nem megfelelő.
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Ev végi felmérő magyar nyelvből

1.

Olvasd el figyelmesen a képeslapot! Rajzolj a képeslapra hozzá illő bélyeget!

Drága Szüleim!
Üdvözletemet küldöm a Balaton
róI. Nagyon jól érzem magam a tá
borban. Jókat eszünk. Sokat fürdünk
és játszunk. Minden este énekelünk
a tábortűznél. Tegnap reggel madár
Iesen voltunk. Nagyon sok érdekes
madár él a nádasban.
Hiányoztok. Szombat délelőtt
1 O-kor érkezünk a Déli pályaudvarra.
Sok puszi: Panni

2.

Varga István
és családja részére
Falud
Patak utca

10.

DDDD

Helyettesítsd a következő kifejezéseket két-két rokon értelmű szóval!
nagyon jól:
nagyon sok:

____________________________________
_______________

'"_ 'JOnl

__

3.

Egészítsd ki a mondatokat egy-egy szóval a képeslap alapján!
Panni a

nyaral. A gyerekek a táborban sokat

megfigyelték a madarakat.
Panninak hiányoznak a
nl

20

4.

Másolj le a képeslap szövegéből két összetett szót! Jelöld bennük az előtag és
az utótag határát álló egyenessel!

_"":""'_)01

S.

Válaszolj a kérdésekre a zárójelben megadott szavak toldalékos alakjával!
Mije van a tónak?

---===

-====---

_____

________

(part)

Mit csináljunk?

(énekel)

Mit csináljunk?

(fürdik)
(egy)

Hányszor volt Panni táborban?

_"":""'_;:>0 ,

6.

Egészítsd ki a szavakat ly-nal vagy j-vel!
mé_,

gó_a,

veszé_es,

tuta_,

seké_,

_áték,

za_
-'-_ P< I

_

7.

Pótold a mondatok végén a hiányzó írásjeleket!
Láttál-e már hattyút_

Óvatosan figyeld meg őket_

De szép madarak

_

-,-_ ponl

_

8.

Fogalmazz egy olyan kérdést, melyet a szülők tesznek fel Panninak!

_...po
.:....._ nl

9

•

Tollbamondás

_"":",,,_poll
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I

Javítás

---

Javasolt szempontok az év végi magyar nyelvi felmérő értékeléséhez
,. Képes az olvasott szöveg alapján ahhoz illő rajzot készíteni:
kiválóan.

jól.

elfogadhatóan.

még nem megfelelően.

2. Ismeri a rokon értelmű szavak kifejezés jelentését. Képes adott szavakhoz, kifejezésekhez rokon
értelmű megfelelőket írni:
kiválóan.

jól,

elfogadhatóan,

még nem megfelelően.

3. Képes hiányos mondatok kiegészítésére az olvasott szöveg alapján:
kiválóan,

jól,

elfogadhatóan,

még nem megfelelően.

4. Felísmeri az ősszetett szavakat, és képes tagokra bontani őket:
kiválóan,

jól,

elfogadhatóan,

még nem megfelelően.

5. Képes helyesen leírni azokat a szavakat, amelyeket másképpen ejtünk, és másképpen írunk:
hibátlanul,

kevés hibával,

sok hibával,

még nem megfelelően.

sok hibával,

még nem megfelelően.

6. Képes írásban jelölni az 'y-t és a j-t:
hibátlanul,

kevés hibával,

7. Képes a mondatvégí írásjelek pótlására:
hibátlanul,

kevés hibával,

sok hibával,

még nem megfelelően.

8. Képes az olvasott szöveg alapján önálló kérdés megfogalmazására:
kiválóan,

jól,

elfogadhatóan,

még nem megfelelően.

sok hibával,

nagyon sok hibával.

9. Képes tollbamondást írni hallás után:
hibátlanul,

kevés hibával,

A feladatok megoldása során a tanuló helyesírása:
hibátlan,

kevés hibát ejt,

sok hibát ejt,

még nem megfelelő.

Tollbamondáshoz ajánlott szövegek magyar nyelvből
Év eleji felmérő

A nádasban békák élnek. A vízben sikló úszik. A tó fölött libák keringenek.
Félévi felmérő

A könyvekből megismerheted a világot. Az emberek életéről mesélnek. Elvisznek
távoli tájakra is.
Év végi felmérő

Gyönyörködj a tóban csónakból! A part mellett sűrű a növényzet. A nádasban ka
csák úszkálnak. A hajót sirályok kísérik.
22

,
Ev

eleji felmérő matematikából

1. írd be a megadott számok egyes számszomszédjait!

[lJ<14<[lJ

17 <[lJ<19

[lJ<19<[lJ

10 < [J] <12
_...:..-._pont

2.

a) Tedd

ki a számok közé a megfelelő jelet!

8: : 13:

6 : 12:

I

I
I

I

I

I

«.

»

9 : 14: : 20: : 17:

I

I

I

I

7

I

I

b) Karikázd be a páratlan számokat!
e)

Válogasd ki a kétjegyű számokat. és rendezd őket csökkenő sorrendbe!

-...:..-.- po'll

3. Pótold a hiányzó számokat a műveletekben!

6+9=[IJ

12-3=[IJ 13+5=[IJ

8+0=13

11-0=4

12+0=19

16-0=11

0+7=14

[lJ-8=8

[J]+2=20

[IJ-4=16

17-3=[lJ

ponl

4. Mely számok teszik igazzá a nyitott mondatokat?

a)2+5>0

0: -------

b)3+8<0 <20-4

0: ------_...:.po
.._ nl

s. írd be a számsorozat hiányzó tagjait. ha rájöttél a szabályra!

a)

6.

3.

b)....... .. . .
.

8.
. .

.

. .. . .. .
.

.

.

.

5.

10.

10.

8.

. . • . • . . . . -

11.

, .. . . . . , -,
.

.

.

9.

.

.

. ..
. .

.-

t

. . . .

.

·····t

12. .. ..
.

. . .

. .

..........

,

. , _

, . .. ., .
.

.

.

.

.

.

.

. .

.

.

. .

.
.

··t

..

.. ,

_...:...._ponl
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6.

Mely mérőszámok hiányoznak?
2m

-

6 dm =_ dm

13 dm = _ m _ dm
1 m +7 dm

7.

=_

S dl + 9 dl =
_I

2I -3 dl =_I _dl
11 dl =_I _dl

dm

írd az órák alá, hogy hány órát mutatnak!

_dl

Jelöld be a mutatókat!

Ol
m óra

m óra

7 óra

12 óra
--,
__ pon

_

8.

Színezd ki a sokszögeket! Ugyanolyan színűek legyenek azok, amelyeknek
ugyanannyi oldaluk van!

':""_pol1l

_
_

9.

Klári az idén 2 hétig nyaralt a Balatonnál, 6 nappal tovább, mint Jolán . Hány na
pot töltött el Jolán a Balatonnál?

_...po
...:..:_ "1

24

Félévi felmérő matematikából
1.

Add meg a számok
tízes számszomszédjait!

egyes számszomszédjait!

2.

_

<46<

_

_

<79<

_

_

_

<90<_

_

_

<46<

_

<79< _
<90<

_

Pótold a hiányzó számokat az összeadásokban és a kivonásokban!
42+27=CD

74-33=CD

54+39=CD

CD+48=92
83- CD=66
CD-36=27

66-47=CD

28+52=CD
76+18=

36+CD=59

59-29=CD

CD

83-75=CD

_....:...._1lC

3.

írd be a számsorozat hiányzó tagjait. ha rájöttél a szabályra!

a) 27.
b)
4.

.

.

. .. .

. . . .

39,

33.
.

. . . . . . . . . .

..........

. . . .

•

•

,

. . ..

. .
. .

50.

42.

. .,

.

.... ..

. .

.,

58.

. . ...

.

. . .

. . .

..

.. ,

. . .

..

.

.

.

..

..
.

. .

.. . . . . . . .

.

. .
.

,

.

.

.

. . ...

.

..

.

. .

...

.

_..:....-_ o t

Mely számok teszik igazzá/ hamissá a nyitott mondatot?

O:
O

40 : 4< 0<3·7

:

_______

______

(i)
( h)

5. írd a táblázatokba a hiányzó szorzatokat, illetve hányadosokat!
2

5

7

2

5

12

3

30

9

24

3

6

_-,-_r I
25

!

--

6.

Ossz szét igazságosan 12 db üveggolyót kétféleképpen!

a) 4 legyen egy csoportban! Hány csoportot kaptál?
ellenőrzés

számítás

D csoportot kaptam.
b) 2 egyenlő rész legyen! Hány üveggolyó került egy csoportba?

ellenőrzés

számítás

Dgolyó került a

csoportba.
_-.:._ poCI

7.

írd fel egyetlen műveletsorral, majd számítsd ki az eredményt!
Egy cukrászdában a 100 krémesből délelőtt 37 db-ot, délután
el. Hány krémes maradt meg?

49 db-ot

adtak

-,-_porl

__

8.

26

Eszti néni 4 kg répát és 7-szer annyi burgonyát vásárolt a zöldségesnél . Hány
kg zöldséget vásárolt összesen?
Burgonya:

� kg

Zöldség:

� kg

__,-_ poc'

Ev végi felmérő matematikából
,

1.

Számolj!
b)

[]J
34+53= []J
65+25= []J
48+1 9 = []J

78-43= []J

17+22=

d)

c)

a)

903= []J

49: 7=

607=[]J

30:5=

60-14 = []J

405= []J

54:9=

[]J

2 018 = []J

45: 3=

87-62= []J

71-39=

[]J
[]J
[]J
[]J
I

2.

Számítsd ki a végeredményt! Ügyelj a műveletvégzés sorrendjére!
a)

b)

26+12 5= []J

c)

[]J
( 21+42) :7= []J
606-2o4= []J

72:8+2013=

o

302+4o7= []J

9o9-18= []J

[]J
4o20+38 : 2= []J
( 42-27) 3= []J
64:8+509=

o

I

3.

pont

írd be a hiányzó számokat a maradékos osztásokba! Ellenörizz!
a)

37

5 =

O
I I I I I I
b)

42
2

O

77

9 =

0

O
II I I I I I I

0=8

63
O

6 =

28

O

O
I I I I I I
[]J : 3 = 4

II

0 =9

I I I I I I I II I I I I

1

I I II I I I I

I I I
I

4.

p' It

pont

Pótold a hiányzó méröszámokat!
a) 92 cm =
b) 64 CI

_

dm

= _ dl

_

cm

_ CI

c) 94 per c = _ óra _ per c

23 dm 11 cm = _ m
76 dl = _I
53 óra =

_

_ dm

_

cm

_ dl

nap _ óra
_.:...po
.- nt
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5. Mely számok teszik igazzá a nyitott mondatot?
40<[] '7<77
6.

[]:

__
____________
____
_

Mi az összefüggés x, y és z között? írd fel nyitott mondatokkal, és töltsd ki a
táblázat hiányzó részét ezek segítségével!
,x

r--

rIz
'---

2

4

5

3

3
6

17 19 25

5
5

7
8

8
4

x= ------

10

4

43 31 23 77

y=

-----

z=

------

---,-- po'

7.

Pistinek 18 bélyege van. Ferinek 3-szor annyi, Eriknek viszont csak feleannyi
bélyege van, mint Pistinek.
a) Hány bélyege van Ferinek?

b) Hány bélyege van Eriknek?

e) Hány bélyege van a három fiúnak összesen?
_
--,
__ pont

8.

írd az alakzatok betűjelét a megfelelő helyre!

GTIL0J
síkidom

____ enes vonalak h tár
a
o�ií'
'V- e'?;l
'/i.
c.s
,,-

test

c.sak síklapok határolják

.:.-_ pon!

_
_
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javasolt szempontok az év eleji matematikafelmérő értékeléséhez
Értékelések
Ismeretek, képességek

kiváló

elfogad-

jó

ható

felzárkóztatásra
van szükség

Müveletvégzés
Nyitott mondatok megoldása
Sorozatok képzési szabályának felismerése
Szöveges feladatok megoldása
Egész órákban való tájékozottság
Mértékváltások
SIkbeli alakzatok felismerése

javasolt szempontok a félévi matematikafelmérő értékeléséhez
Értékelések
Ismeretek, képességek

kiváló

jó

elfogadható

felzárkóztatásra
van szükség

Egyes és tizes számszomszédok
Összeadás, kivonás
Szorzás, osztás
Nyitott mondatok megoldása
Sorozatok képzési szabályának felismerése
Szöveges feladatok megoldása

javasolt szempontok az év végi matematikafelmérő értékeléséhez
Értékelések
Ismeretek, képességek

kiváló

jó

elfogadható

felzárkóztatásra
van szükség

Müveletvégzés alapmüveletekben és müveletsorokban
Maradékos osztás
Mértékváltások
Nyitott mondat megoldása
Szabály felismerése táblázatban
Szöveges feladat megoldása
Geometriai alakzatok egyszempontú rendezése
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I

Ev eleji felmérő környezetismeretből
,

1.

Egy évben négy évszak váltja egymást, mindig ugyanabban a sorrendben.

a) Az évszakokat ábrázoló képek ősszekeveredtek. írd le az évszakok váltako
zásának helyes sorrendjét jelentő számokat!

��

j't�"",,D

-

� lj

�
'CU'
Vhl'�

;>
�
::...-

,o""
�"<:)

-v- �

1.

0 002.

ooo

3.

0004.

ooo

b) írd a képek alatt lévő O-be az adott évszakra jellemző kifejezés betűjelét!

a) rügyfakasztó
e) madárfüttyös

b) kará csony
f) kánikula

d) havat terelő
g) színesedő erdő h) dér csillan a fákon
e) tanévkezdő

AJ

2.

Iskolásként egyre gyakrabban közlekedsz egyedül. Az ut cán nem áll hat testőr
melletted. Magadnak kell megvédened magadat! A te védekezésed a közleke
dési szabályok betartása.

a) Mielőtt lelépnél a járdáról, merre kell először figyelned? Húzd alá a megfelelőt!
nem nézegetek, csak megyek - balra -a hol zebra van, ott nem fontos figyelni
- jobbra
30

b) Az úttest melyik oldalán kell haladni járművel? Húzd alá a megfelelőt!
középen - bal oldalon -jobb oldalon -nincs meg határozva
_...:-._pont

3.

Környezetünkben sokféle virágos növény él. Nevezd meg a rajzon lát ható nö
vény részeit a számok segítségével!
Szár:
Levél:
Gyökér:

_

Virág:
_"':-'_PO'lt

4.

Környezetünkről érzékszerveink segítségével sok mindent megtud hatunk.
Kösd össze az érzékszerveket az érzékel hető tulajdonságokkal!
A plüssmaci pu hasága.

Narancslé íze.
Pulóvered színe.

A virág illata.

A telefon hangja.
_...:-._pont
I.

Környezetünkben sokféle anyagot találunk. Ezeket sokféle szempont alapján
csoportosít hatjuk.
a) Csoportosítsd a felsorolt élő és élettelen anyagot jelentő szavakat a számok
segítségével!
1. építőkocka, 2. ecet, 3. tulipán, 4. elefánt, S. étolaj, 6. levegő, 7. papagáj,
8. kutya, 9. po hár, 10. muskátli, 11. mókus, 12. tyúk, 13. esernyő, 14. tej, 1S. ló,
16. fakopáncs, 17. tölgyfa, 18. szemeteslapát, 19. szarvasbogár, 20. pipacs
élettelen

szilárd

folyékony

élő

légnemű

növény

állat

_...:-._ponl
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b) Döntsd el, hogy igazak (I) vagy hamisak (H) az állítások!
A tölgyfának a szárát törzsnek nevezzük.

_

A víz légnemű formája a jég. _

A madarak testét tarka szőr borítja. _ A jég elolvadásakor folyékony hal
mazállapotú anyag lesz.

_

A mókus, a ló és az elefánt emlős állatok.

A katicabogár is az állatok közé tartozik.

_

Azonosítsd tested részeit! A számokat írd a megfelelő helyre!

6.

_fej
_

felső végtag

_

alsó végtag

__

törzs

_

mellkas
has

+----1[ 4
---'-_O:::

Javasolt szempontok az év eleji környezetismeret-felmérő értékeléséhez

1. Képes a tanult jelenséget képről felismerni:
kiválóan.

jól.

elfogadhatóan.

még nem megfelelően.

.

1 a) Ismeri az évszakok nevét, azok helyes sorrendjét ki tudja alakítani:
kiválóan.

jól.

elfogadhatóan.

még nem megfelelően.

1. b) Ismeri az évszakokra legjellemzőbb időjárási jelenségeket:
kiválóan.

jól.

elfogadhatóan.

még nem megfelelően.

2. Feladatmegoldásában tudja alkalmazni a gyalogos kőzlekedésre vonatkozó egyszeru szabályokat:
kiválóan.

jól.

elfogadhatóan.

még nem megfelelően.

3. Rajzon felismeri a virágos növény részeit:
kiválóan,

jól,

elfogadhatóan,

még nem megfelelően.

4. Felismeri az anyagok érzékelhető tulajdonságait:
kiválóan,

jól,

elfogadhatóan,

még nem megfelelően.

S. a) Ismert témakörben (élő, élettelen) megadott szempont szerint tud csoportosítani:
kiválóan,

jól,

elfogadhatóan,

még nem megfelelően.

S. b) Képes eldönteni állítások igaz/hamis tartalmát:
kiválóan,

jól,

6. Ismeri saját testét, és azon
kiválóan,

jól,

elfogadhatóan,

még nem megfelelően.

tud tájékozódni:
elfogadhatóan,

még nem megfelelően.

A felmérő feladatlap megoldása során a tanuló problémamegoldása:
kiváló,
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jó,

elfogadható,

még nem megfelelő.

Félévi felmérő környezetismeretből
1.

Az anyagok tulajdonságait az érzékszerveinkkel érzékeljük.
Rendezd a citrom felsorolt tulajdonságait a megfelelő helyre a számok segítsé
gével! (Lehet. hogy egy tulajdonságot több érzékszerv alá is be tudsz sorolni!)

1. A citrom alakja.

4. A citrom színe.

2. A citromlé íze.

5. A citromlécseppek hangja.

3. A citrom illata.

2.

g�

o

�

6. A citrom héjának felülete.
_...:-_ponl

Mit tudsz iskoládról?
a) Egészítsd ki a mondatokat!
Az én iskolám neve:
Iskolám címe:

_
___________________

=======

(város. község)

_....:..-_ poOl

b) Mi jellemző iskoládra? Húzd át a nem megfelelő kifejezést!
Iskolánkban van / nincs tornaterem.

Az

iskola nagyon forgalmas / csendes

helyen található.
Az iskola környezetében sok / kevés fa van. Az iskolának van / nincs könyv
tára.
_....:..-_ polll
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3.

Miből készültek a rajzon látható tárgyak? írd az anyagot jelentő számot a meg
felelő helyre!

Fi

-=

�

o

Q

4.

1. papír

2. textil

3. fa

4. üveg

5. bőr

6. fém

(fj

Melyik halmazállapotra igaz? A megfelelő számot írd az állítás után!
1. szilárd

2. folyékony

3. légnemű

Az ilyen anyagok összenyomhatók. _ Mindig olyan alakú lesz. mint az edény.
amelybe beleöntöm.

_

Alakja szabályos vagy szabálytalan. de határozott. _

A rendelkezésre álló teret nem tölti ki maradéktalanul.
ja is könnyen változtatható.

_

_

Lehet hígabb vagy sűrűbb.

Térfogata és alak
_

Lehet belőle

apróbb szemcséjű anyagot készíteni. _
5. Tedd a

< >

jeleket a megfelelő helyre!
patak

6.

ér

folyam

folyó

patak

A következő állítások a vízzel kapcsolatosak. Jelöld az igaz (I) és hamis (H) állí
tásokat!
Minden víz iható. _ A növények nem élhetnek víz nélkül. _ Az ember csak
tisztálkodásra használja a vizet. _ Folyó- vagy állóvizekben csak a kijelölt he
lyen lehet fürödni.

_

Az

vizeken lehet hajózni._
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állatoknak nincs szükségük vízre. _ Csak a folyó

7.

Közlekedj okosan! Egészítsd ki a rajz segítségéve I a mondatokat!

\

I

\
A járművek az

==-=-, a

_______

gyalogosok a

---===__

___

közlekednek. Mielőtt lelépek a járdáról, ====-===--== nézek. Az úttest
közepétől

_______ nézek.

Az úttesten a

_______ úton

kelek

. Azt megát. Álló jármű mögül kilépni nagyon�
===:-===tanultuk, hogy az úttest nem _______ tér.
__
_

Javasolt szempontok a félévi környezetismeret-felmérő értékeléséhez
1. A tanult jelenséget képről, rajzról felismeri:
kiválóan,

jól,

elfogadhatóan,

még nem megfelelően.

1. Ismeri az érzékszerveket és az azokkal érzékelhető tulajdonságokat:
kiválóan,

jól,

elfogadhatóan,

még nem megfelelően.

2. Ismeri iskolája legfontosabb jellemzőit:
kiválóan,

jól,

elfogadhatóan,

még nem megfelelően.

l. A tanult jelenséget képről, rajzról felismeri:
kiválóan,

jól,

elfogadhatóan,

még nem megfelelően.

l. Ismeri a környezetében fellelhető leggyakoribb anyagfajtákat, és tudja azonosítani a belőlük
készült használati tárgyakat:
kiválóan,

jól,

elfogadhatóan,

még nem megfelelően.

4. Ismeri az anyagok halmazállapotára vonatkozó legfontosabb jellemzőket:
kiválóan,

jól,

elfogadhatóan,

még nem megfelelően.

S. Ismeri a folyóvizek különböző megnevezéseit és azok egymáshoz viszonyított nagyságát:
kiválóan,

jól,

elfogadhatóan,

még nem megfelelően.

6. Képes eldönteni a vízzel kapcsolatos állítások igaz/hamis voltát:
kiválóan,

jól,

elfogadhatóan,

még nem megfelelően.

7. Közlekedési szituációt ábrázoló rajzon értelmezi az úttesten való átkelés szabályát:
kiválóan,

jól,

elfogadhatóan,

még nem megfelelően.

A felmérő feladatlap megoldása során a tanuló problémamegoldása:
kiváló,

jó,

elfogadható,

még nem megfelelő.
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Ev végi felmérő környezetismeretből
,

1.

Környezetünkben minden megmérhető. Rendezd össze a mérőeszközöket, a
mérhető tulajdonságokat és a mértékegységeket! A számokat és a betű ket írd
a rajz alá a megfelelő helyre!

m ~

@ �
1.
2.
3.
4.
5.

2lt8 3
a) oC (Celsius-fok)
b) óra
e) m (méter)
d) I (liter)

A tej mérésére alkalmas.
A hónom alá kell tennem, ha lázas vagyok.
A tanítási órák múlását is mutatja.
Édesanya sütemény készítésekor is használja.
A szabó egyik munkaeszköze.

e) kg (kilogramm)
____

2.

DOni

Egészítsd ki a következő mondatokat!

a) Az én hazám

ország. Lakóhelyem

_______

_______
_

(város, község, tanya: itt húzd alá a megfelelőt),

elv

megyében található.

b) A következő mondatok kiegészítéséhez válogass az alábbi kifejezések közül!
sok, kevés, sík, hegy, domb, van, nincs
A mi településünkön

folyó. Lakóhelyünk felszíne

vidék. Lakóhelyünk környékén

_____

az erdő.
'-_ DOnt

__

3.

Az ember környezetében sokféle állat él.

a) Csoportosítsd a felsorolt állatokat a megadott szempontok alapján!
1. macska

2. májusi cserebogár

6. sertés

7. fácán

emlősök

3. mókus

8. szarvasbogár
madarak

4. házi kacsa

9. házi légy

5. veréb

10. mezei nyúl
rovarok

_ ,-_ DOni
_
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b) Melyik állatcsoportra jellemzőek a következő kifejezések?
Testüket toll borítja, csőrük van, tojással szaporodnak:

===--===

Lábaik száma 3 pár, petékkel szaporodnak, három testtájuk van:
Kicsinyeiket elevenen szülik, testüket szőr borítja:

____
_

_-====--====---

_

....:._
... po I

_

4.

Melyek az egészséges élet feltételei? Húzd alá őket!
Rendszeres tisztálkodás, naponta egyszeri fogmosás, elegendő alvás, naponta
legalább két üveg üdítőital elfogyasztása, sok gyümölcs és zöldség fogyasztása,
rendszeres testmozgás, sok tévénézés, néhanapján kocogás, alsó-felső ruházat
tisztán tartása.
_"":""_PG I

5. A növények egyaránt fontosak az emberek és az állatok életében.

a) Válogasd ki a növényi részek rajzai közül a gyümölcsöket! A számokkal dol
gozz!

.�

VC5
Gyümölcsök:

__

,

__

,

__

b) Melyik részét fogyasztjuk? írj egy-egy példát!
Gyökerét:

______

Termését:

_________
_

---

Levelét:

___
-_
_ ____ _
____

e) Mi készül belőle?
Búzaszem

�

Napraforgómag

�

------
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6.

Környezetünkben nagyon sokféle anyag van. Ezek tulajdonságaira vonatkoznak
az alábbi állítások. Döntsd el, melyek igazak (I), és melyek hamisak (H)!
A

víz a leggyakoribb folyékony anyag.

Minden szilárd anyag összenyomható.
Az

__

__

anyagok színét a szemünkkel érzékeljük.

__

A légnemű anyag térfogata, alakja könnyen változtatható.

7.

A

folyadékok állandó alakkal rendelkeznek.

A

víz folyékony állapotban könnyebb, mint a levegő.

A

szilárd anyagoknak határozott alakjuk van.

__

__

__

__

-,-__ oon

__

Olvasd el a következő részletet Fekete István Bogáncs című regényéből!
vásártér mellett húzódott el az országút szürke pántlikája, és Bogáncs nyug
talanul nyüszíteni kezdett. - Itt mentek ... itt mentek . . . hova lettek? Megné
zem! Átugrott az árkon, és izgatottan kapkodta össze a falka nyomait. - Itt .. .
itt - csaholt a kiskutya megtorpanva -, ez a szimat a számadó csizmája . . .
uA

"

Melyik érzékszerve segítségével nyomozta ki Bogáncs, hogy arra járt a szám
adó juhász?

-,-_ pont
_
_
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