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Mondatbank
3. évfolyam tanév végi minősítéséhez

MAGATARTÁS az iskola pedagógiai programjában elfogadottak szerint.

SZORGALOM az iskola pedagógiai programjában elfogadottak szerint.

Magyar nyelv és irodalom

Beszéd
Szókincs
Szókincse gazdag.
Szókincse életkorának megfelelő.
	Kevés szóval közli gondolatait.
	Szókincse fejlesztéséhez több olvasásra, és az olvasottakról való beszélgetésre van szüksége.
	Szókincse még hiányos, bővítésre, pontosításra szorul.
	Fejlődéséhez a szavak értelmezésére, mondatba helyezésére van szüksége.
Helyes ejtés
Kiejtése tiszta, időtartam- és artikulációs hibái nincsenek. A kiemelés eszközeit helyesen alkalmazza szabad beszéd vagy irodalmi mű előadása közben.
Kiejtése megfelelő, időtartam- és artikulációs hibáit kis segítséggel javítani tudja.  
Kiejtése bizonytalan, egyelőre nem tiszta, hibáit segítséggel is nehezen tudja javítani. A kiemelés eszközeit legtöbbször bizonytalanul alkalmazza szabad beszéd vagy irodalmi mű előadása közben.
A tiszta beszéd eléréséhez, logopédiai fejlesztést igényel.
Szóbeli kifejezőképesség spontán beszédhelyzetben
Szóbeli kifejezőképessége kiváló. Választékosan, szabatosan, gördülékenyen fogalmaz szóban.
Szóbeli kifejezőképessége az életkorának megfelelő. Gondolatait értelmes mondatokkal közli.
	Körülményesen, nehézkesen fejezi ki gondolatait. Segítő kérdésekkel irányítani lehet.
	Szóbeli kifejezőképessége fejlesztésre szorul, mert nehézkesen, akadozva beszél.
	Összefüggő beszédre önállóan még nem képes.

Vers- és prózamondás
Az irodalmi szövegek memorizálásának technikáját ismeri, sikeresen alkalmazza. 
Az irodalmi szövegek memorizálásának technikáját ismeri, sikeresen alkalmazza. Verset és prózát vagy prózarészletet kifejezően tud elmondani társai és tanítói előtt. 
	Az irodalmi szövegek memorizálásának technikáját ismeri, és legtöbbször jól alkalmazza.
	Jó lenne, ha bátrabban vállalkozna arra, hogy verset vagy mesét mondjon.
A memorizálás technikáját nem mindig alkalmazza jól, ezért verset, mesét, meserészletet egyelőre bizonytalanul mond el. 
	A szöveg memorizálásában több segítségre van még szüksége, és gyakori biztatást, bátorítást igényel.



Olvasás
Hangos olvasás – olvasástechnika
Felkészülés után 8-10 mondatos szöveget hibátlanul vagy legfeljebb 2-3 hibával fel tud olvasni. 

	Felkészülés után 8-10 mondatos szöveget fel tud olvasni úgy, hogy 4-5 hibánál többet nem követ el. Olvasástechnikai hibáit önállóan javítja. Leginkább csak újrakezdési hiba fordul elő.


	Felkészülés után 8-10 mondatos szöveget fel tud olvasni úgy, hogy olvasása hallható és érthető. olvasástechnikai hibáit (pl: újrakezdés/ mást olvasás/ betűtévesztés/ betűcsere) tanítói segítséggel javítani tudja. 


	Felkészülés után 8-10 mondatos szöveget fel tud olvasni úgy, hogy 4-5 olvasástechnikai hibánál többet nem ejt ugyan, de tempója lassú, az írásjeleket gyakran nem veszi figyelembe, és nem törekszik a kifejező hanglejtésre és hangsúlyozásra.


	Felkészülés után 6-8 mondatos szöveget megfelelő tempóban fel tud olvasni úgy, hogy törekszik az írásjelek figyelembe vételére és a kifejező hangsúlyozásra, de gyakran (5-nél többször) követ el olvasástechnikai hibát. 


	Felkészülés után 6-8 mondatos szöveget aránylag pontosan olvas, de egyelőre a helyes tagolásra és a kifejező hangsúlyra, hanglejtésre szinte egyáltalán nem képes. Speciális gyakorlási módszer alkalmazására van szükség.

Néma olvasás – szövegértés
Szövegértés bizonyítása szóban
Képes elmélyülten, magában olvasni figyelmesen és tartósan, képes az olvasottak tartalmáról beszámolni vagy beszélgetni.
	Rövid ideig képes elmélyülten, magában olvasni, kérdésekre az olvasottak tartalmáról beszámolni.
	Tartósan képes magában olvasni, de az olvasottak tartalmát még nem  tudja pontosan felidézni.
	Rövid ideig képes magában olvasni, de az olvasása pontatlan és felületes, ezért az olvasottak felidézésében is bizonytalan.
Néma olvasása egyelőre csak a szavak, mondatok szintjén valósul meg. A szöveg összefüggéseinek értelmezésére nem képes.
Szövegértés bizonyítása írásban
Képes arra, hogy egy szöveget némán elolvasson, és az ahhoz kapcsolódó feladatokat írásban egyedül megoldja. Feladatértelmezési problémái általában nincsenek.
Képes arra, hogy egy szöveget némán elolvasson, de az ahhoz kapcsolódó feladatokat írásban csak segítséggel tudja megoldani.
Képes arra, hogy egy szöveget némán elolvasson, de az ahhoz kapcsolódó feladatok közül csak az egyszerűbbeket tudja önállóan megoldani.
	Egyelőre gondot jelent számára a szövegben való eligazodás, a lényeges és lényegtelen információk elkülönítése, a szövegrészek összefüggéseinek felismerése.
Nem mindig képes arra, hogy szöveget némán elolvasson figyelmének elterelődése nélkül. Az ahhoz kapcsolódó feladatok közül pedig csak az egyszerűbbeket tudja önállóan megoldani. 


Írás
Írástempó
Írástempója az áltagnál gyorsabb.
Írástempója az életkorának megfelelő.
Írástempója lassú, folyamatos fejlesztést igényel.
Helyesírás
Írás közben kevés hibát ejt.
Többnyire hibátlanul másol, de emlékezetből íráskor, és tollbamondás után gyakran téveszt. 
	Tollbamondás utáni íráskor sok hibája van.
	Emlékezetből íráskor gyakran követ el helyesírási hibát, de tanítói segítséggel képes ezek kijavítására. 
	Sokszor téveszt a begyakorolt szókészlet körében is. Nagyon bizonytalan a tanult szabályok alkalmazásában.
	 Speciális egyéni gyakorlásra, és figyelmének nagyfokú fejlesztésére van szükség.
Önellenőrzés
Helyesírási hibáit önállóan észreveszi és javítja. Ehhez ügyesen használja az ismert helyesírási szótárakat, szójegyzékeket. Ismeri és használja a javítókulcs jeleit.
Helyesírási hibáit maga még nem mindig veszi észre, de a tanító jelölése alapján önállóan javítani tudja. Ismeri a javítókulcs jeleit.
Helyesírási hibáit gyakran nem veszi észre, a tanító jelöléseit sem mindig értelmezi helyesen, de konkrét segítséggel javítani tudja. 
Írásbeli munkáiban önálló hibajavításra nem képes, mert nem törekszik a figyelmes önellenőrzésre. 
Írásbeli szövegalkotás
Önállóan képes elbeszélő szöveget szerkeszteni a tanult szempontok figyelembe vételével. 
	Saját szövegében jelölni tudja az átolvasáskor észrevett fogalmazási és helyesírási hibákat a tanult javítókulcs jeleivel.
	Tanítói jelzések alapján képes a szöveget javítani, letisztázni. 
	Általában szívesen ír önállóan fogalmazást, mondatfűzése, kifejezésmódja világos, követhető, szóhasználata választékos.
	Önállóan csak rövid terjedelmű, 5-6 mondatnál nem hosszabb elbeszélő szöveget tud alkotni. 
Még 2-3 mondatnál hosszabb szöveget nem tud alkotni úgy, hogy a mondatok közötti összefüggést biztosítsa. Szövegének átolvasásakor nem mindig veszi észre még a nyilvánvaló helyesírási hibát sem. 

Nyelvtan
Ismeretek, tájékozottság
Képes arra, hogy egy szövegben felismerje és megnevezze a mondatfajtákat a beszélő szándéka szempontjából. 

	Egyszerű mondatokban felismeri és megnevezi az eddig tanult szófajokat. Felismeri az összetett szavakat. 


	Képes arra, hogy egy szövegben felismerje és megnevezze a mondatfajtákat a beszélő szándéka szempontjából. 
	Egyszerű mondatokban felismeri és megnevezi az eddig tanult szófajok közül azokat, amelyeket a legtöbbet gyakoroltunk.

 
	Képes arra, hogy egy szövegben felismerje és megnevezze a mondatfajtákat a beszélő szándéka szempontjából.  A szófajok közül nem képes mindegyik felismerésére. 

Irodalom
Viszonyulás az irodalomhoz, mint művészethez
Az irodalmi művek megismerése iránt nyitott, érdeklődő. Szépirodalmi alkotásokat rendszeresen olvas önállóan is. Szívesen tanul memoritereket.
Az irodalmi művek iránt érdeklődő. Időnként önállóan is olvas szépirodalmi alkotásokat. Aránylag könnyen tanul memoritereket.
Az irodalmi művek megismeréséhez általában szívesen kezd hozzá, de a műelemző tevékenységek közben időnként elfárad, elkalandozik. A memoriterek bevésésében és felidézésében bizonytalan.
Az irodalmi művek megismerése iránt sajnos ritkán mutat igazi érdeklődést, gyakran közömbös. Nem szívesen tanul memoritereket.
Tájékozottság, ismeretek
A verseket nagyon ügyesen tudja költői képekre bontani. Fölismeri és megnevezi a tanult költői eszközöket. 

	A verseket tanítói irányítással tudja költői képekre bontani. Többnyire fölismeri és megnevezi a tanult költői eszközöket. 
	A versek képekre bontásában egyelőre még sok segítséget igényel, de konkrét rákérdezésre általában meg tudja nevezni a könnyebben felismerhető költői eszközöket.
	 Az elbeszélő jellegű szövegek önálló elemzésében még bizonytalan, de segítséggel fölismeri a szerkezeti részeket, a szereplők jellemzőit, a helyszíneket és az időrendet.



Matematika
Érdeklődés
A számolással és az egyéb matematikai problémákkal összefüggő feladatokat szívesen végzi. Órákon aktív és figyelmes. Önálló munkái többnyire hibátlanok.
A számolással és az egyéb matematikai problémákkal összefüggő feladatokat legtöbbször szívesen végzi. Órákon nem mindig aktív, de szorgalmasan, figyelmesen dolgozik. Önálló munkáiban keveset hibázik.
A számolással és az egyéb matematikai problémákkal összefüggő feladatok iránt ritkán mutat igazi érdeklődést. Órai aktivitása változó, önálló munka közben gyakran bizonytalan, és aránylag sokat hibázik.
A számolással és az egyéb matematikai problémákkal összefüggő feladatokat egyelőre nem végzi szívesen. Órákon gyakran elkalandozik, nem figyel. Önálló munkái sajnos sok esetben hiányosak vagy hibásak, e téren felzárkóztatásra szorul.
Számfogalom
Az ezres számkörben számfogalma kialakult. Az egyjegyű, kétjegyű és a háromjegyű-számokat is helyesen képzi, olvassa, írja, számlálja, sorba tudja rendezni. 
	Az ezres számkörben számfogalma kialakulóban van. Általában helyesen képzi, olvassa, írja az egy-, két- és háromjegyű számokat is. A számlálásban, összehasonlításban, sorba-rendezésben  téveszt. 
	Legtöbbször megtalálja a számok helyét a számegyenesen, ám a számok tulajdonságainak megnevezésében és a számszomszédok felismerésében néha bizonytalan.
Az ezres számkörben számfogalma még bizonytalan. Nem mindig képzi, olvassa, írja pontosan a két- és háromjegyű számokat. 
Műveletvégzés, számolási készség
Képes a tanult műveleteket képről, tevékenységről leolvasni, kirakással, rajzzal megjeleníteni. Fejszámolása gyors és pontos. A kerekítés és becslés fogalmával tisztában van, helyesen alkalmazza.
A tanult műveletek képről, tevékenységről történő leolvasásában, leírásában, műveletek kirakással, rajzzal történő megjelenítésében segítségre szorul. Eszközhasználat nélkül, kevés hibával végzi a négy alapműveletet. Fejszámolása átlagos tempójú, legtöbbször pontos. A kerekítés és becslés fogalmával tisztában van, de nem mindig alkalmazza helyesen.
	Csak segítséggel tudja képről, tevékenységről a tanult műveleteket leolvasni, leírni; kirakással, rajzzal azokat megjeleníteni. Sok hibával végzi a négy alapműveletet. Fejszámolása elég lassú és gyakran pontatlan. 

Szöveges feladatok  megoldása
Képes egyszerű, egyenes és fordított szövegezésű szöveges feladatokat megjeleníteni kirakással, rajzzal, megoldani művelettel. Önállóan le tudja jegyezni az adatokat. Tud kirakáshoz, képhez, művelethez szöveget alkotni. 
	Általában képes egyszerű, egyenes és fordított szövegezésű szöveges feladatokat kirakással, rajzzal megjeleníteni, művelettel megoldani, és az adatokat lejegyezni. 
	Egyelőre csak tanítói segítséggel tud egyszerű, egyenes és fordított szövegezésű szöveges feladatokat megjeleníteni kirakással, rajzzal, megoldani művelettel. Kirakásról, képről szóló történetalkotásokra még nem vállalkozik. 
Geometriai összefüggések felismerése és alkalmazása

	Megbízhatóan tud síkidomokat a tanult módszerekkel előállítani, képes a felismert szempont szerinti szétválogatásra, rendezésre. Meg tudja nevezni a megismert síkidomokat és testeket. Képes egyszerű transzformációk végzésére. Ismeri és tudja használni a kerület számításának szabályát.

Tud síkidomokat a tanult módszerekkel előállítani, képes a felismert szempont szerinti szétválogatásra, rendezésre. Többnyire meg tudja nevezni a megismert síkidomokat és testeket. Ismeri, és többnyire jól használja a kerületszámítás szabályát.
Egyelőre csak segítséggel tud geometriai alakzatokat előállítani. Megfigyelései gyakran pontatlanok, ezért a síkidomok, testek szétválogatásában, rendezésében, összehasonlításában sokat téveszt. Az elnevezések használatában bizonytalan.

Környezetismeret
Érdeklődés
A természet jelenségei, értékei iránt rendkívül nyitott és érdeklődő. Szívesen vállal önálló gyűjtőmunkát, szeret kísérletezni.
A természet jelenségei, értékei iránti érdeklődését– tudatos megfigyeltetéssel – fel lehet kelteni. Nem mindig szívesen, vagy tanítói segítséggel vállal önálló gyűjtőmunkát, végez kísérleteket.
A természet jelenségei iránt ritkán mutat érdeklődést. Egyelőre nem szívesen vállal önálló gyűjtőmunkát, nem szívesen végez kísérleteket.

Megismerő tevékenységek, ismeretek alkalmazása, tájékozottság
Megfigyelései pontosak, a tapasztalatok felidézése, rögzítése során felismeri az összefüggéseket. Képes az adatokat, folyamatokat megadott szempont szerint csoportosítani, rendszerezni.
Megfigyelései többnyire pontosak, de a tapasztalatok felidézése, rögzítése során egyelőre csak tanítói segítséggel ismeri fel az összefüggéseket. 
	Megfigyelései gyakran pontatlanok, felületesek, és a tapasztalatok felidézésében, rögzítésében is bizonytalan. Egyelőre az adatok, folyamatok rendszerezésében, csoportosításában sok segítségre van szüksége.
Tapasztalás útján, valamint képi és szöveges formában megszerzett ismereteit tartósan megőrzi, megfelelő helyzetben megbízhatóan fel tudja idézni.
Tapasztalás útján, valamint képi és szöveges formában megszerzett ismereteit hosszabb idő után már nem mindig tudja pontosan felidézni. 
	Tájékozottsága némely területen kicsit hiányos. A legtöbb probléma a hallott vagy olvasott ismeretek felejtéséből adódik.
A környezettudatos magatartás alakulása
Élő és élettelen környezetére az iskolában és az iskolán kívüli programok alkalmával is egyre tudatosabban figyel. Magatartását a maga és mások testi épségét kímélő módon tudja szabályozni.
Élő és élettelen környezetére még nem mindig figyel tudatosan, magatartását egyelőre nem igyekszik a maga és mások testi épségét kímélő módon szabályozni.
	 Iskolán kívüli programok alkalmával időnként még a tanult közlekedési szabályokról is hajlamos megfeledkezni. Gyakran figyelmeztetésre szorul.
Ének-zene
Érdeklődés, általános zenei képességek
Érdeklődés, aktivitás
A zenét szereti, élvezi, a feladatokat szívesen végzi.
A zenét szereti, élvezi, de a feladatokat nem mindig végzi szívesen.
A zenét szereti, élvezi, de a feladatok önálló elvégzésében bátorításra szorul.
Ritmikai készség
Ritmikai készsége fejlett. A tanult ritmusképleteket kottaképről felismeri, pontosan olvassa le.
Ritmikai készsége megfelelő. A tanult ritmusképletek felismerésében, leolvasásában ritkán téveszt.
Ritmikai készsége kialakulóban van. A tanult ritmusképleteket nehezen ismeri fel.
	Ritmikai készsége külön egyéni fejlesztésre szorul.
Dallami készség, éneklés
Zenei hallása kiváló, tisztán, pontosan énekel. Magabiztosan énekli a dalokat, képes kottából szolmizálni.
Zenei hallása jó, a többiekkel együtt legtöbbször tisztán énekel. Elfogadhatóan tud kottából is szolmizálni.
Zenei hallása fokozatosan fejlődik, de egyelőre időnként pontatlanul/bátortalanul énekel. Segítséggel képes a gyakorolt dalokat kottából szolmizálni.
Improvizáció
Kreatívan vesz részt dallamok kiegészítésében, megadott szöveghez, ritmussorhoz szívesen talál ki új dallamot.
Általában szívesen vállalkozik dallamok kiegészítésére, rögtönzésére.
Egyelőre nem szívesen vállalkozik dallamok kiegészítésére, rögtönzésére.


Ritmikai  érzék, tempótartás, mozgáskoordináció
A tanult játékokat, játék-  és motívumfűzéseket pontos ritmusban, énekléssel kísérve is el tudja végezni. Képes a társakkal való együttmozgásra.
A tanult játékokat, játék-  és motívumfűzéseket még nem mindig tudja pontos ritmusban, énekléssel kísérve végezni, de igyekszik a többiekkel összhangban mozogni..
A tanult játékokat, játék-  és motívumfűzéseket gyakran pontatlanul végzi. Bizonytalan a társakkal való együttmozgása.
Vizuális kultúra
Érdeklődés
A vizuális kultúra körébe tartozó minden fajta alkotótevékenységet teljes figyelemmel és odaadással végez. Többnyire gyönyörű munkák kerülnek ki a keze alól.
Szeret rajzolni, színezni, festeni, mintázni. A vizuális kultúra körébe tartozó tevékenységeket általában szívesen végzi.
Egyelőre nem szívesen rajzol, fest, gyakran bátorításra, segítségre szorul.
Ábrázolás
Kiváló megfigyelő, ügyesen ábrázol.
Megfigyelése nem mindig pontos, de tanítói segítségadás után ábrázolása megfelelő.
	Ábrázolási készsége bizonytalan, megfigyeléseit segítségadás után se mindig tudja az ábrázolásban érvényesíteni.

Kifejezés
Fantáziája színes, kifejezésmódja érzelem-gazdag. Szabadon készített alkotásai egyéniek.
Kifejezésmódja megfelelő. Általában törekszik a színek és formák változatosságára. Időnként nagyon szép munkák kerülnek ki a keze alól.
Kifejezésmódja visszafogott, nem törekszik a színek és formák változatosságára.
Befogadói képességek
Ismeri, meg tudja különböztetni a tanult képzőművészeti ágakat, azok műfajait. Képes véleményt alkotni a látott műalkotásról.
A tanult képzőművészeti ágak, és azok műfajainak megkülönböztetésében időnként még bizonytalan.

	A látott műalkotásokról tanítói segítséggel képes a véleményét megfogalmazni.


Technikai és gyakorlati tevékenységek
Érdeklődés
A technikai jellegű tevékenységeket szívesen végzi.
A technikai jellegű tevékenységek iránti érdeklődését fel lehet kelteni. Munkavégzés előtt és közben időnként biztatást igényel.
A technikai jellegű tevékenységek iránti érdeklődése egyelőre ingadozó. Munkavégzés előtt és közben gyakori biztatást és segítséget igényel.
Eszközhasználat
Az iskolában megismert anyagok és eszközök használatában rendkívül ügyes.
Az iskolában megismert anyagok és eszközök használatában tudása korának megfelelő.
Az iskolában megismert anyagok és eszközök használatában időnként bizonytalan, egyelőre sok segítséget igényel.
A munkavégzés minősége
A technika órán készülő munkadarab tervezésében kreatív, a kivitelezésben pedig igényes, pontos.
A technika órán készülő munkadarab kivitelezésében általában igényes, pontos.
A technika órán készülő munkadarab kivitelezésekor türelme, pontosságra törekvése változó.
	A technika órán készülő munkadarab kivitelezésekor időnként felületes, kapkodó. 

Testnevelés

Önszabályozása a mozgásos feladathelyzetekben
A sportjátékok, versengések, mozgássorozatok szabályait érti és betartja. Minden helyzetben sportszerűen viselkedik.
A sportjátékok, versengések, mozgássorozatok szabályait érti, de időnként nem tartja be. Előfordul, hogy türelmetlenül, sportszerűtlenül viselkedik.
	A sportjátékok, versengések, mozgássorozatok szabályait többnyire érti, de gyakran nem tartja be. 

Gimnasztika
	A gimnasztikai gyakorlatokat az utasításoknak megfelelően, pontosan, esztétikai igényességgel hajtja végre.

A gimnasztikai gyakorlatokat az utasításoknak megfelelően hajtja végre, de esztétikai igényességre még nem törekszik.
A gimnasztikai gyakorlatokat legtöbbször pontatlanul hajtja végre, nem törekszik az utasítások tudatos megfigyelésére.
Torna
A tornagyakorlatokat koordinált mozgással és esztétikai igényességgel hajtja végre, tud egyensúlyozni, támasz-, és függéshelyzetben saját testtömegének megtartására és mozgatására is képes. A kötélmászást lábkulcsolással végzi.
A tornagyakorlatok végrehajtásában mozgása és egyensúlyozása időnként bizonytalan. Támasz- és függőhelyzetekben saját testtömegét nehezen tudja megtartani, mozgatni alig képes. A kötélmászást hibás technikával végzi.
A tornagyakorlatok végrehajtásában mozgása és egyensúlyozása gyakran bizonytalan. Támasz- és függéshelyzetekben saját testtömegének megtartására és mozgatására nem képes. Egyelőre nem tud felmászni a kötélre.
Atlétika
Tud kitartóan futni, futással együtt járó tevékenységet végezni, futását a változó feltételeknek megfelelően szabályozni. A szökdeléseket, ugrásokat összerendezetten hajtja végre. A kislabda-hajítás mozdulatait megfelelő technikával végzi. 

	Tud  kitartóan futni, futással járó tevékenységet végezni, de futását nem mindig képes a változó feltételeknek megfelelően szabályozni. Az ugrásokat összerendezetten hajtja végre, de kar- és lábmunkája, ill. elrugaszkodása nem elég erőteljes. A kislabda-hajítás mozdulatait gyakran hibás technikával végzi. 



	Nem tud kitartóan futni, futással járó tevékenységet végezni, de rövidebb távon futását képes a változó feltételeknek megfelelően szabályozni. Az ugrásokat nem összerendezetten hajtja végre, mert kar- és lábmunkája nincs összhangban, ill. elrugaszkodása nem elég erőteljes. A kislabda-hajítás mozdulatait gyakran hibás technikával végzi.  
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