Félévi osztályozó vizsga követelményei 4. évfolyam
• Magyar irodalom
-értse meg az összetettebb szóbeli közléseket
- tudjon kérdésekre értelmes, bő válaszokat adni
- olvasson hosszabb szöveget előzetes felkészülés után és anélkül a pontosságra törekedve
- bizonyítsa a feldolgozott olvasmányok megértését összetett feladatok megoldásával szóban, írásban vagy
egyéb módon (pl.rajzzal, cselekvéssel)
- nevezze meg a szereplőket, eseményeket, sorrendjüket, a helyszíneket
-Memoriter: József Attila: Mama
• Magyar nyelv
Nyelvtani ismeretek:
-Mondatfajták
-Mit tudsz a főnévről?
-A főnevek toldalékai
-Tulajdonnevek fajtái
-Mit tudsz a melléknévről?
-A melléknév fokozása
- A számnév - fajtái
Helyesírás
-mondatvégi írásjelek helyes használata
-toldalékos főnevek helyesírása
- a melléknevek helyesírása
-ly és j betűs főnevek, melléknevek helyesírása
-tulajdonnevek, számnevek helyesírása
•Matematika
Számok 0-10000-ig:
- Számok írása, olvasása, alkotása.
-Helyi érték, alaki érték, valódi érték
-Számok helye a számegyenesen
-Számok képzése, bontása helyi érték szerint
-Számszomszédok, kerekítés
- Fejszámolás: Összeadás, kivonás, szorzás, osztás a 10000-es számkörben
-Írásbeli összeadás, kivonás, szorzás, osztás
-Műveletek sorrendje
-Szöveges feladatok megoldása
-Római számok 1000-ig
-Síkidomok és testek tulajdonságai
•Környezetismeret
1.Növények a környezetünkben
-növények életműködése
-növényi részek feladatai
-legismertebb zöldségfélék
-legismertebb gyümölcsfélék

2. Állatok a környezetünkben
-állatok iránti felelősség
-házi tyúk és házi kacsa
-házi macska
-kutya
-ló
-madarak jellemzői
-emlősök jellemzői
•Ének – zene
Tanult, könnyen elsajátítható dalok:
-Hej, Jancsika…
-Csömödéri…
-Láttál-e már…
-Ennek a gazdának…
Tanult, nehezebb dalok:
-Ősz szele…
-Sej, a szanyi…
-Kossuth Lajos táborában..
-János bácsi…
-Kiment a ház…
Zeneelmélet
-ritmus: egész, fél, negyed, nyolcad és ezek szünetei (ti, tá, tá-á, tá-á-á-á, szü,szün, szü-ün, szü-ü-ü-ün),
szinkópa, éles ritmus, nyújtott ritmus
Ezek felismerése, hangoztatása tapssal
-pentaton hangkészlet ismerete (dó, ré, mi, szó, lá)
-új hang fá, ti
• Vizuális kultúra
- terek, arányok helyes ábrázolása
- hasonlóságok, különbségek megfigyelése
- esztétikumra törekvés
•Életvitel és gyakorlat
-eszközök biztonságos és helyes használata

•Testnevelés és sport
-Irányok ismerete
-Futómozgás, kitartó futás 5-6 percig.
-Kar és láblendítések.
-Kötélhajtás
-Labdagyakorlatok
-Kislabda dobása távolra
-Kosárra dobás kosárlabdával
-A kidobós(csapi)játék szabályai

