
ÉLŐ IDEGEN NYELV 
 

MŰVELTSÉGI TERÜLET 

 
 
 

ANGOL – NÉMET 

NYELV 

3-8. ÉVFOLYAM 

 

SZANDASZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS 

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 

2010 



ÉLŐ IDEGEN NYELV ANGOL-NÉMET NYELV 3-8. ÉVFOLYAM 

2 

Ajánlás 
 

Az angol nyelv tanterv a NTK Műhely kerettantervének kiegészített változata. 

Az átdolgozásnál felhasznált dokumentumok:  

– 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 

– NAT 2007 

– NTK Műhely kerettanterve, 

– a Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény Nevelési Programja 

– a Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény 2007. évi helyi tanterve 

 

A TANTERV TARTALMAZZA: 

 

3-8. évfolyamon az angol- és német nyelv tantárgyakra vonatkozóan: 

– A tantárgy céljait feladatait, fejlesztési követelményeket. 

– A tantárgy óraterveit. 

– Az értékelési elveket. 

– A tankönyv kiválasztásának elveit. 

– Az évfolyamok tananyagának témáit. 

– A továbbhaladás feltételeit. 

– Az év végi követelményeket. 

– Az iskola beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és formáit. 

 

Az átdolgozást végezte: 

3. – 8. évfolyam: Széles Imréné   _______________________ 

   Balázsné Ferenc Anita _______________________ 

   Jenei Tímea   _______________________ 

   Pályiné Bori Ildikó  _______________________ 

   Emelné Bozsó Klára  _______________________ 

 

Szolnok, 2010. június 15. 
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Élő idegen nyelv 
 

 

Kulcskompetencia: Idegen nyelvi kommunikáció 

 

Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikáció elemeivel jellemezhető: 

fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és értelmezése 

szóban és írásban (hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás), a társadalmi és kulturális 

tevékenységek megfelelő keretein belül – oktatás és képzés, munka, családi élet és szabadidős 

tevékenységek-, az egyéb szükségleteinek megfelelően. Az idegen nyelvi kommunikáció 

olyan képességeket is igényel, mint például a közvetítés, más kultúrák megértése. Az egyén 

nyelvtudásának szintje változhat a négy dimenzió (hallott szöveg értése, beszédkészség, 

olvasott szöveg értése és íráskészség), az egyes nyelvek és az egyén társadalmi-kulturális 

háttere, környezete és igényei/érdeklődése szerint. 

 

Iskolánk Nevelési Programjában az idegen nyelvek oktatása egyike, a csoportbontással 

támogatott tantárgyaknak, így kiemelt helyzetben van. A szabadon felhasználható órakeretből 

biztosítjuk, hogy valamennyi alsó tagozatos tanuló kellő anyanyelvi alapozás után, a 

Kerettanterv által meghatározottnál 1 évvel korábban, azaz 3. osztályban kezdhessen el idegen 

nyelvet tanulni. Kezdettől fogva csoportbontásban haladhatnak, majd 5. osztálytól egy-egy 

emelt szintű csoportban, a legjobb képességű tanulók külön tantervi kiegészítés szerint 

foglalkozhatnak az idegen nyelvvel. 

Mindezt a szülői igények és a társadalmi szükségletek kielégítése céljából, eddigi pozitív 

tapasztalatainkra építve biztosítjuk. 
 

Az óraszámok az egyes évfolyamokon a következőképpen alakulnak: 
 

Évfolyam 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

   A E A E A E A E 

Heti óraszám 2 2,5 3 5 3 5 3 5 3 5 

Éves óraszám 74 92 111 185 111 185 111 185 111 185 

 

A-alapszint 

E- emeltszint 

Iskolánkban angol, német, igény szerint orosz nyelv tanulására van lehetőség. 
 

I. Távlati célok: 
 

Kiemelt célként arra kell törekednünk, hogy tanulóink iskolás éveik alatt olyan készségekkel, 

képességekkel, kompetenciákkal, személyes tapasztalatokkal gazdagodjanak, amelyek 

birtokában magyarságtudatukat megőrizve, kellő felkészültséggel, magabiztosan és sikerrel 

találják meg helyüket az európai nyitott társadalmakban. A hatékony társadalmi 

beilleszkedéshez, az együttéléshez és ahhoz, hogy diákjaink hazánk, Európa és a nagyvilág 

művelt, mobilis, többnyelvű polgárai lehessenek, használható és továbbfejleszthető idegen 

nyelvi tudással, autonóm, élethosszig tartó tanulásra képes személyiséggel, fejlett 

kommunikációs készségekkel, illetve számos szociális és társadalmi kulcskompetenciával kell 

rendelkezniük, ami a személyiségfejlődésüket is előnyösen befolyásolja. Az élő idegen nyelv 
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tanításának és tanulásának alapvető célja a kommunikatív nyelvi kompetencia kialakítása, ami 

azonos az alkalmazóképes nyelvtudással. 

 

Lényeges az olvasási igény kialakítása és fejlesztése is, amely a nyelvtanulási stratégiák és 

infokommunikációs technikák használatával együtt lehetővé teszi a tanulók számára az 

osztályterem falain kívüli idegen nyelvi hatások (internet, filmek, zene, tévéműsorok, 

reklámok, feliratok, katalógusok, újságok) hasznosítását és az irányított, de önálló haladást. 

 

Mivel az angol és német nyelv Európában és szerte a világon fontos közvetítő nyelv, 

birtoklásával a tanulók bekapcsolódhatnak a nemzetközi életbe, javul a társadalmi mobilitás 

lehetősége, az információhoz jutás, a szakmai tájékozódás és ezeken keresztül tágul látókörük 

is. 

 

 

Pedagógiai Programunk alapján 3. – 8. osztályig az alábbi általános célokat és feladatokat 

fogalmazzuk meg: 

 

1.) Tudatosítsuk a tanulókban az idegen nyelvek tanulásának és tudásának jelentőségét. 

2.) Az iskolánkban folytatott nyelvtanítás elsődleges célja, hogy a gyakorlati nyelvi 

készségek megfelelő alapozása lehetővé tegye a tanulók számára, hogy a 8. osztály 

végére legyenek képesek ismert témakörökben idegen nyelvű információt megérteni és 

adni, szóbeli és írásbeli interakciókban egyaránt sikerrel, kreatívan részt venni. 

3.) A differenciált tanulásszervezés eredményeképpen minden tanulónak legyen lehetősége 

képessége szerint a nyelvtanulást magasabb szinten folytatni. A tehetséges tanulók 

számára biztosítsuk a versenyeken, pályázatokon és felvételi vizsgákon való eredményes 

részvételt. 

4.) Az idegen nyelv tanulása közben aknázzuk ki azokat a nevelési lehetőségeket, amelyeket 

egy más kultúra fokozatosan mélyülő megismerése nyújt. A célnyelv országainak 

földrajzába, történelmébe, társadalmi viszonyaiba, hagyományaiba és mindennapi életébe 

való betekintés során erősödjön a tanulókban az interkulturális érdeklődés és tolerancia. 

Ismerjék meg az európai egység erősödésének jelentőségét, ellentmondásait, alakuljon ki 

bennük pozitív viszony a közös európai értékekhez. 

5.) Az idegen nyelvi órákon előforduló változatos munkaformák, az életkori sajátosságoknak 

megfelelően motiváló feladatok és tudásuk sokoldalú gyakorlatban történő bemutatása 

által jussanak a tanulók sikerélményhez, fejlődjön közösségi tudatuk és együttműködési 

készségük. 

6.) A nyelvtanulási folyamatban a kisiskolás kortól kezdve a négy alapkészség és az idegen 

nyelvi kompetenciák folyamatos, egymásra épülő és visszaható, a receptívtől a produktív 

felé haladó fejlesztésével segítsük a tanulók autonóm nyelvtanulóvá válását. Ismerjék és 

alkalmazzák a nyelvtanulási stratégiákat. Igyekezzenek az órán kívüli hatásokat is 

hasznosítani. 

7.) Az idegen nyelvek és a magyar nyelv jelenségeinek összevetésével járuljunk hozzá a 

tanulók anyanyelvi kultúrájának fejlesztéséhez, erősítve ezáltal is a goethei gondolatot: 

„Aki idegen nyelveket nem ismer, semmit sem tud a magáéról.” 

 

A tanítási órákon kívül intézményünk a következő kapcsolódó lehetőségeket nyújtja: 

- Segítjük az alkalmazott anyanyelvű tanárok iskolai munkáját és igyekszünk kiaknázni a 

jelenlétükből adódó oktatási és nevelési lehetőségeket. 

- Fenntartjuk és ápoljuk a meglévő külföldi csere- és testvérkapcsolatokat és igyekszünk 

hatékonynak ígérkező újakat teremteni. 
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- A cserelátogatások, utazások előkészítése során a fogadó, illetve utazó gyermekeket 

nyelvhasználati szempontból felkészítjük. 

- Bekapcsolódunk nemzetközi, illetve a tantárgyi fejlesztést szolgáló pályázatokba. 

- Támogatjuk a tanulók egyéni levelezését. 

- Második idegen nyelvet a tanulók a tantárgyi rendszeren kívül költségtérítéssel 

tanulhatnak. 
 

 

II. Az alsó tagozatos nyelvtanítás általános céljai és feladatai 
 

A harmadik évfolyamon kezdődő kisiskoláskori idegennyelv-oktatás alapvető célja lélektani 

és nyelvi: a sikeres kezdet egész életre meghatározhatja a nyelvtanuláshoz való viszonyt. 

Az alsó tagozatos nyelvoktatás tervezésekor tudatosan arra törekszünk, hogy a tanóra légköre, 

feladatai ösztönzőleg hassanak a kisdiákokra, a természetes nyelvelsajátítás folyamataira 

épüljenek. 

Életkori sajátosságaiknak megfelelően rövid, érdekes és értelmes feladatokkal 

tevékenykedtetjük őket. A vonzó, értelmes kihívást jelentő tevékenységek a változatosság, a 

fokozatosság, az egymásra épülés és az egyszerűtől az összetettig haladás elveit figyelembe 

véve kapcsolódnak egymáshoz. Ezek során a tanulók a célnyelvet hallva, a kontextust értve 

haladnak előre a nyelv elsajátításában. Tudatában vagyunk, hogy ez a folyamat lassú, a 

gyermekek tanórai részvétele személyiség – és képességfüggő, de a sikerélményre alapozva 

minden tanuló tevékenykedtethető. 
 

A negyedik osztály végére a következő célokat tűzzük ki: 
 

1.) Alakuljon ki a nyelvtanulás iránti pozitív attitűd. A kezdeti szakasz járuljon hozzá a 

gyermekek intellektuális, érzelmi és közösségi fejlődéséhez, a holisztikus nevelési célok 

szem előtt tartásával. 

2.) A tanórai munka keltse fel a gyermekek érdeklődését a nyelv iránt és váljon életük 

természetes részévé. Alakuljon ki a további nyelvtanuláshoz szükséges oldott légkör 

tanuló és tanár, illetve tanuló és tanuló között. 

3.) A kommunikatív szellemű nyelvoktatásnak köszönhetően a gyermekek magától 

értetődően vegyenek részt az osztály munkájában, a csoport- és pármunkákban, ezzel 

fejlődjön együttműködési készségük, egymás iránti toleranciájuk. 

4.) Kezdjen tudatosulni a tanulóban, hogy az idegen nyelv a kommunikáció eszköze, általa 

érdekes információkat tudhat meg a világról, társairól és önmagáról, illetve minderről 

tájékoztatást adhat. A nyelvoktatás legyen alkalmas terep különböző kompetenciák 

elsajátítására és begyakorlására, a koncentráció képességének alapozására, az önismeret 

elmélyítésére. Tágítsa a gyermek látókörét, nyisson ablakot a világra. 

5.) A gyermekek érezzék meg és igyekezzenek reprodukálni a célnyelv intonációját, ritmusát 

és beszédhangjait. Segítse hozzá a gyermeket a nyelvi tudatosodáshoz. A gyermek legyen 

tudatában annak, hogy anyanyelvén kívül más nyelvek is léteznek, és azokon éppúgy 

kifejezheti gondolatait. A több csatornán, anyanyelven és célnyelven történő 

ismeretszerzés az ismeretet megerősíti. A nyelvek iránti fokozott fogékonyság pozitívan 

hat anyanyelvi fejlődésére is. 

6.) Kezdődjön el a nyelvtanulási stratégiák kialakítása és a további nyelvtanulás 

megalapozása, főként a receptív készségek fejlesztésével. Jelenjenek meg a legalapvetőbb 

beszédszándékok, fogalmak és témakörök, jórészt már ismert tartalmak más 

tantárgyakból történő integrálásával. Ismerjenek meg minél több gyermekirodalmi 

alkotást, néhányat tanuljanak is meg. 
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Az idegen nyelvek oktatásának általános céljai és feladatai az 5. – 8. osztályban: 
 

Az ötödik évfolyam megkezdésekor már minden tanuló két éve tanulja a nyelvet. A negyedik 

év végi írásbeli szintfelmérések alapján a legtehetségesebbek 1-1 emelt szintű angol és német 

csoportban haladhatnak tovább. Az ötödikes tanulók megértik a tanár célnyelvi óravezetését, 

ismerik a legjellemzőbb feladattípusokat, órai tevékenységeket. Már használnak néhány 

alapvető stratégiát és motiváltak. 

A memorizált nyelvi elemek mellett egyre inkább képesek a szabályszerűségeket észrevenni, 

de csak fokozatosan sikerül alkalmazni azokat. A folyamatosság erősségük a 

nyelvhelyességgel szemben. 

Az emelt szintű csoportokban törekszünk a nyelvhelyességet is hangsúlyozottan kezelni, 

emellett az átlagnál hosszabb, bonyolultabb szövegeket feldolgozni, összetettebb és 

többlépcsős interakciókban való kreatív részvételt biztosítani. A tehetséges tanulókat a 

különböző vizsga- és versenyfeladatokkal is megismertetjük, illetve hosszabb, eredeti 

irodalmi művet is feldolgozunk. 

Az európai hatfokú skálán meghatározott szinteket alkalmazva a 6. évfolyam végére a normál 

óraszámmal haladó csoportoknak A1-, az emelt szintűeknek A1 szintre kell eljtutniuk. 
 

A nyolcadik osztály végére a következő célokat tűztük ki: 
 

1) Értelmes munkával tartsuk fenn a tanulók motiváltságát, a gyakorlatban is ismerjék fel a 

nyelvtudás fontosságát. A nyelvórai feladatok megoldásában a célnyelven működjenek 

együtt a tanárokkal és társaival. 

2) A nyelvi készségek folyamatos fejlesztése és a differenciált tanulásszervezés 

eredményeképpen minden tanuló jusson el a képességeinek megfelelő nyelvtudás szintjére, 

ezzel legyen lehetősége magasabb szinten folytatni a nyelvtanulást. A tehetséges tanulók 

vegyenek részt versenyeken és pályázatokon, tegyenek felvételi vizsgát. 

3) A célnyelv országainak kultúrájába történő betekintés mélyítse el a más népek iránti 

érdeklődést és toleranciát. Ismerjék meg a közös európai értékeket, az európai egység 

jelentőségét. 

4) Használják a tanulók az idegen nyelvet sikeres interakciókban, értsék meg a hozzájuk 

érkező információkat és adjanak adekvát választ szóban és írásban egyaránt. A kapott 

információkat céljaiknak megfelelő módon dolgozzák fel. A receptív készségek fejlődése 

mellett egyre hosszabb terjedelmű produktumokat hozzanak létre. Ébredjen bennük 

olvasási igény a célnyelvű, könnyített vagy eredeti művek iránt. Hasznosítsák az iskola 

falain kívüli idegen nyelvi hatásokat. 

5) A nyelv struktúrák és szövegek memorizálásán túl vegyék észre a nyelv szabályszerűségeit 

és igyekezzenek azokat használni. Esetleges nyelvi hibáikat vegyék észre és javítsák és 

váljanak autonóm nyelvtanulóvá. 

Az emelt szintű csoportok oldjanak meg különböző típusú vizsgafeladatokat. 

Kiejtésük közelítse meg a célnyelv irodalmi változatát, annak intonációját és ritmusát. 

6) Ismerjék meg a tanulók a nyelvtanulás részterületeit, alakuljanak ki továbbfejleszthető 

stratégiáik. Sajátítsák el a Kerettantervben előírt tartalmakat. 

7) 7) A tanulók szerezzenek gyakorlatot idegen nyelven is a projektmunkában. A nyelvórai 

projektek célja, hogy a tanulók számára értelmezhető kontextusban, ismert szituációkba 

ágyazva, számukra átélhető feladatokon keresztül biztosítson lehetőséget konkrét, valódi 

produktum létrehozására. Legyen lehetőségük azt a tágabb közönség számára is bemutatni. 

8) Az európai hatfokú skálán meghatározott szinteket alkalmazva a 8. évfolyam végére a 

csoportoknak A1 szintre kell eljutniuk. 
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III. A tanulók értékelése 
 

1. Az értékelés célja: 
Az értékelés célja összhangban áll a Pedagógiai Programban megfogalmazottakkal.  

- A személyiségfejlődést elősegítendő készítsük fel a tanulókat a konstruktív 

életvezetésre és a megszerzett készségeket a nyelvórákon is gyakoroltassuk. 

A testi és lelki egészség fejlesztése a koncentrációs képességek megalapozásával, az 

érzelmi intelligencia mélyítésével, az önismeret alakításával, az önértékelés 

képességének fejlesztésével történjen. (pl.: jellemzések, sport, egészség témakör) 

- Az értékelés segítse elő az idegen nyelv tanulásához való pozitív hozzáállást, a 

tevékenységekben való aktív részvételt, a társakkal és a tanárral való együttműködést, 

az interkulturális nyitottságot, azaz elsősorban fejlesztési területekre és 

kompetenciákra irányuljon. 

- A tantárgyi eredményekről rendszeresen informálódjunk és informáljunk. Tárjuk fel a 

lemaradást és adjunk útmutatást az orvoslásra, illetve ismerjük fel és fejlesszük a 

tehetségeket.  

- A tudást ne kizárólag osztályzatokkal minősítsük, mert az élő idegen nyelv általános 

iskolai tanulásában alapvető szerepe van a motivációnak, az érdeklődés felkeltésének 

és fenntartásának. Mivel a tanulás elsősorban készségközpontú, az osztályzás és 

tesztelés nem lehet egyedüli formája az értékelésnek.  

- Segítsük elő a tanulók pályaorientációját és –választását azzal, hogy jó ötletekkel, 

játékos módszerekkel tárgyaljuk a kapcsolódó témákat.  

- Az elért eredmények tükrében pedagógiai tevékenységünket tudatosan úgy alakítsuk, 

hogy gazdag módszertani repertoárunkat felhasználva, a csoport adottságaihoz 

alkalmazkodva, a megfelelő taneszközökre támaszkodva tervezzük további 

munkánkat.  
 

 

2. A számonkérés és értékelés típusai és módjai: 
 

Céljainkkal összhangban az ellenőrzés és számonkérés módjai ugyanolyan változatosak, mint 

az egyéb tanórai tevékenységek. Ahol csak lehet, inkább megfelelő szituációkban, 

kommunikációs helyzetekben (pl.: nyelvi játékok, társasjátékok kapcsán) kell számot adni a 

tanultak elsajátításáról. Építsünk a tanulók ön- és társértékelésére. A szóbeli visszajelzés 

legyen folyamatos, a követelményeknek és tevékenységeknek megfelelő. 

Az értékelendő tevékenységformák: 

- szógyűjtés tematikusan; képleírás 

- versek, dalok, mondókák; memoriterek 

- párbeszédek, szituációk 

- önálló szövegalkotás 

- szövegértési feladatok 

- csoportmunka 

- projektmunka 

 

Az írásbeli ellenőrzés keretében folyamatosan ellenőrizzük a házi feladatokat, az órai munkát. 

A formatív értékelés során a nyelvtanulás kezdő évében érdemjegyet nem adunk. A tanulók 

folyamatos visszajelzést kapnak szóbeli illetve írásbeli dicséretek, piros pontok, stb. 

formájában. 

4. évfolyamon havonta minimum két érdemjegyet adunk. Ebből félévente minimum 3 db 

szóbeli tevékenységre vonatkozik. 
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Félévente a füzetvezetést 1 érdemjeggyel értékeljük.  

5-8. osztályokban havonta minimum 2 érdemjegyet adunk, ezekből félévente minimum 2 

szóbeli. Félévente füzetvezetési érdemjegyet kapnak a tanulók. 

  

Szummatív értékelés  

 3. osztályban egy-egy témakör lezárásakor az értékelés szóban történik, a csoport 

készségfejlődésére vonatkozóan. Félévkor „Részt vett” bejegyzést kapnak. Évvégén „ 

Megfelelt”, „Jól megfelelt” illetve „Kiválóan megfelelt”  értékelést adunk, melynek részleteit 

a 3. osztályra vonatkozó „Értékelés és minősítés” fejezetben szabályozzuk.  

 

4. osztályban Negyedik félévkor a 3. tanév végivel megegyező módon értékeljük a tanulók 

teljesítményét, év végén osztályzattal. 

Félévente két témazáró dolgozatot íratunk. Évvégén szintfelmérővel értékeljük a kezdő 

szakasz során elsajátított tudást. Ennek eredménye és az év során nyújtott teljesítmény 

összesítése alapján, az osztályfőnökkel konzultálva alakítja ki a munkaközösség az 5. 

osztálytól induló emelt szinten haladó csoport névsorát. A folyamatról az év eleji összevont 

5.-es szülői értekezleten adunk tájékoztatást.  

5. – 8. osztályban félévente két témazárót íratunk. Évfolyamonként a tankönyv leckéihez 

igazodva, különböző nehézségű, főleg kommunikációs feladatokat tartalmazó dolgozatokkal 

mérjük a tanulók tudását. Az érdemjegyek a következők szerint kerülnek megállapításra: 

 

 0-49 %   Elégtelen (1) 

 50-59 %  Elégséges (2) 

 60-74 %  Közepes (3) 

 75-89 %  Jó (4) 

 90-100 %  Jeles (5) 

 

Diagnosztikus értékelést végzünk 4. osztálytól minden év szeptemberében. Ez alapján 

készítjük el a csoport tanmenetét, az esetleges egyéni fejlesztési tervet.  

 

 

Minden évfolyamon, minden osztályban érvényes szempontok az év végi osztályzat 

kialakításához: 

 

- Elégséges osztályzatot kapnak azok a tanulók, akik a tantervben meghatározott minimum 

követelményeknek megfelelnek. Dolgozataik és összes jegyeik átlaga 1,6 – 2,5 között van. 

Az órák menetét követik és próbálnak bekapcsolódni, füzetvezetésük elfogadható. 

 

- Közepes osztályzatot kapnak azok a tanulók, akik önálló beszélgetésre nem képesek, de 

kérdésekre válaszolnak és a legalapvetőbb nyelvtani szabályokat képesek alkalmazni. 

Dolgozataik és összes jegyeik átlaga 2,6 – 3.5 között van. Füzeteik rendezettek, írásbeli 

munkáik mennyiségileg megfelelőek, bár gyakorta hibásak. Szótárfüzeteik rendszeres 

ellenőrzésre szorulnak. 

 

- Jó osztályzatot kapnak azok a tanulók, akik az órákon aktívan részt vesznek, a tanult 

szókincset folyamatosan alkalmazni képesek kevés hibával, a nyelvtani szabályok 

ismeretében. Dolgozataik és összes jegyeik átlaga 3,6 – 4,5 között van. Füzetvezetésük 

rendszeres és rendezett. Írásbeli munkájuk átlátható, önellenőrzésük megfelelő. 

Szótárfüzetük átlátható, jól használható, pontos. 
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- Jeles osztályzatot kapnak azok a tanulók, akik a lexikai anyag legalább 90%-át 

elsajátították, nemcsak megérteni képesek azt, hanem beszédhelyzetekben, szituációkban 

folyamatosan alkalmazzák. Az anyaghoz tartozó nyelvtani szabályokat jól ismerik és 

alkalmazzák. A tanórákon aktívan részt vesznek. Füzetvezetésük példamutató. Az órák és 

házi feladatok anyagai jól átláthatóak és önellenőrzés után kijavítottak. A szótárfüzet 

vezetése pontos és átlátható. Angolból 7. évfolyamtól kezdve a kiejtési jelek is pontosan 

megjelennek. Dolgozataik átlaga 4,5 vagy összes jegyeik átlaga eléri a 4,5-t. A nyelvi 

munkaközösség által szervezett játékokon és vetélkedőkön részt vesznek. 
 

 

IV. A tanterv alkalmazásához szükséges speciális képesítési követelmények 

és tárgyi feltételek 
 

1. Szükséges, hogy a nyelvet tanító szakképzettséggel rendelkező pedagógus legyen, akik 

gazdag és korszerű módszertani eszköztárral rendelkezik és kompetenciáit folyamatosan 

fejleszti.  

2. A legfontosabb tárgyi feltétel a célszerűen berendezett külön angol, ill. német nyelvi 

tanterem, ahol minden a célnyelvet idézi és a nyelvtanulást segíti. 

Legyen elég hely a mozgásra, az óra jellegének megfelelően, átrendezhető legyen a 

tanterem. Fontos a nagyméretű tábla, sötétítő függöny, a lehetőség a kiskönyvtár, 

szemléltető eszközök és a gyerekek aktuális munkáinak elhelyezésére. Álljanak a 

munkaközösség rendelkezésére poszter– és képsorozatok, szókártyakészletek, 

mesekönyvek, dalos- mondókás könyvek kazettákkal, szintezett olvasmányok, képes- , 

egy- és kétnyelvű szótárak, folyóiratok, prospektusok, térképek, útikönyvek, nyelvtani 

gyakorlók, stb. Ezeket a szertárban és a tantermekben tároljuk. 

A minden nyelvtanár által rendszeresen használatos CD-lejátszók hanganyaggal, emellett 

minimum 2 írásvetítő, 1 videómagnó kazettákkal és 1 számítógép digitális 

segédanyagokkal képezi a nyelvi munkaközösség tárgyi felszereltségét.  
 

 

V. A tankönyvek kiválasztásának szempontjai 
 

1. Helyi Tantervnek, NAT-nak és Pedagógiai Programnak való megfelelés.  

2. A kompetencia alapú oktatás követelményeinek való megfelelés. 

3. A tankönyv felépítése, szerkezete: 

- alapkészségek egyensúlya, tevékenységközpontúság, differenciálisi lehetőségek 

- feladatok egymásra épülése, fokozatossága, önellenőrzési lehetőségei 

- életkori sajátosságoknak megfelelés, motiváló, korszerű témák és történetek 

- a nyelvtan bemutatása, magyarázata, gyakoroltatása 

- esztétikum, színesség, illusztrációk hasznossága, jól áttekinthető oldalak 

- ciklikusság (nyelvtan, szókincs) 

- a tankönyvcsomag részei, kézikönyv hasznossága interaktív segédanyagok 

- tartósság, minőség 

- beszerzés, ár 

- a rendelkezésre álló óraszám 
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VI. Tantárgyi tantervek 
 

 

Idegen nyelv   3. évfolyam 
 

Időkeret: 74 óra / év (2 óra / hét) 

Cél: A tantárgy megszerettetése, az érdeklődés felkeltése az idegen nyelv tanulása iránt. 

Témakörök 

 - Szűkebb és tágabb környezetünk 

o  A bennünket körülvevő tárgyak 

 - Családunk, emberi kapcsolatok 

o Családi fotóalbum: A családtagok neve, rokonok, életkor kifejezése, nevek 

– A számok 1–20-ig 

– Alapszínek 

 - Az én világom 

o Bemutatkozás, személyi adatok 

 - Az iskola világa 

o A tanterem berendezési tárgyai, taneszközeink 

 - A mi világunk I. 

o Ünnepek: Karácsony, Húsvét 

 - A mi világunk II. 

o Játékok 

o Állatkerti séta: házi- és vadállatok neve 

Tartalmak 

Angol nyelv 

1. KOMMUNIKÁCIÓS SZÁNDÉKOK  

       --    Köszönés a napszakoknak megfelelően, megszólítás 

– Egyszerű állítások és tagadások 

– Ismerkedés, kérdezés, visszakérdezés, válaszadás 

– Egyszerű információkérés és -adás szűkebb környezetünkről, tanórai 

„utasítások” megértése  

– Személyes információk, információk a családról, társainkról 

2. FOGALOMKÖRÖK  

A nyelvtani fogalomkörök tanítása a 3. évfolyamon természetesen csak lexikai szinten 

történik! 

– A „to be” létige ragozása egyes szám 1., 2., 3. személyben 

– Az I, you, he/she/it, we, they névmások 

– A my, your, his/her, our, their névmások 

– Egyes szám/Többes szám 

– Betűzés 

o How many…s?  

– A határozatlan névelők 

– Tőszámnevek 1-től 20-ig. Számnév–főnév egyeztetés 

– A „to have” ige ragozása egyes szám 1., 2., 3. személyben  

– Kérdőszók: What? Who? 

– Egyszerű kérdések, rövid válaszok  
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o Have you got a sister? Yes, I have. No, I haven’t. 

o Has he got a bike? Yes, he has. No, he hasn’t. 

o Is he clever? Yes, he is. No, he isn’t. 

o Are they friends? Yes, they are. No, they aren’t. 

– Felszólítás egyes szám 2. személyben 

– Az and, but kötőszók  

Német nyelv 

1. KOMMUNIKÁCIÓS SZÁNDÉKOK  

– Köszönés, megszólítás 

– Ismerkedés: 

o Wie heißt du? – Ich heiße… 

– Kérdezés, visszakérdezés: Wie bitte? 

– Tanári utasítások megértése, azokra reagálás 

– Egyszerű információkérés szűkebb és tágabb környezetünkről 

o Wo ist Monika? – Im Zirkus. 

o Wo ist der Elefant? – In Afrika. 

– Személyes információkérés 

o Wo wohnst du? – Ich wohne in Ungarn. In Debrecen. 

– Egyszerű információkérés és -adás 

o a családról és szűkebb környezetünkről 

o cselekvésekről 

o tárgyak helye felől 

o Was machst du gern? 

2. FOGALOMKÖRÖK 

A nyelvtani fogalomkörök tanítása a 3 évfolyamon természetesen csak lexikai szinten 

történik! 

– Kérdő mondatok kérdőszóval és kérdőszó nélkül 

– Kijelentő és kérdő mondatok  

– A határozott névelő  

– A sein létige egyes szám 1., 2., 3. személyben  

– In, aus 

– A wer? wie? was?wo? woher? wie alt? kérdőszavak. 

– Személyek határozott névelővel. (A nemek fogalmának előkészítése.) 

– Határozatlan névelők  

– Az igeragozás egyes szám 1., 2., 3., és többes szám 1. személyben 

– Felszólítás többes szám 1. személyben. 

– Tárgyak határozott névelővel.( A nemek fogalmának további előkészítése.) 

– Az ist tudatosítása. (csak jelentés szintjén) 

– Az und és az oder kötőszavak.  

– A mein és dein névmások 

– A leggyakrabban használt főnevek többes száma, pl. die Eltern, die Großeltern 

– Helyhatározószók: hier, dort, oben, unten, hinten, vorne, rechts, links 

– Személyes névmások: ich, du, er, sie, es 

– Tagadás: nein, nicht 

– A mondatszerkesztés (egyszerű kijelentő és rövid kérdő mondatok) 
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3. SZÓKINCS:  

Aktív: 150 szó 

Passzív: 50 szó 

Tanulói tevékenységek 

Elsősorban olyan tevékenységi formák és feladatok ajánlatosak, amelyek összhangban vannak 

a 9 éves gyermekek tanulási, ismeretszerzési jellemzőivel. Ebben az életkorban a gyermek 

ismeretszerzése a világról és saját magáról három fő úton történik: cselekvés közben, a 

felnőttekkel és társaival való interakció közben, illetve az érzékszervekkel való megismerés 

útján. Ezeknek a szem előtt tartásával kell megtervezni a tevékenységformákat és a 

feladatokat. Olyan feladatokat adunk, amelyekben a nyelvhasználat egy, a gyermek számára 

érthető szituációban jelenik meg.  

A 3. évfolyamon alkalmazott tevékenységi formák az idegen nyelvi órán: 

– Mozgásos-ritmikus feladatok: éneklés, körjátékok, mondókák, mozgással 

kísért versek, cselekvések végzése szóbeli utasításra (fizikai válasz adása 

nyelvi impulzusra) 

– Manuális tevékenységek: rajzolás, színezés, kivágás, ragasztás, stb., melynek 

eredménye valamilyen, a témához kapcsolódó tárgy (poszter, születésnapi 

meghívó, képes üdvözlőlap stb.) 

– Idegen nyelven történő tanári utasítások végrehajtása 

– Szerepjátékok és ezekhez díszletek gyűjtése, készítése 

– Játékok, társasjátékok 

– Mondókák, versek, dalok, körjátékok memorizálása, történetek hallgatása 

A 3. évfolyam tanulói számára olyan munkaformákat célszerű bevezetni a napi tanítási 

gyakorlatba, amelyekben a nyelvtanulás mint élvezetes közös tevékenység jelenik meg. Ezen 

a fokon, ahol az érdeklődés felkeltése és ébrentartása a fő, előtérbe kerülnek a kooperatív, 

páros és csoportos munkaformák. Ezen munkaformák mind nyelvi, mind általános nevelési 

haszonnal járnak. A nyelvi haszon az, hogy időegység alatt több tanuló kap lehetőséget arra, 

hogy a célnyelven megszólaljon, ill., hogy az idegen nyelvet kommunikációs eszközként 

használva megvitasson őt érdeklő témákat. 

Nagy szerepet kapnak a reproduktív cselekvések: 

– a kórusban/egyénileg történő ismétlés, 

– másolás a tábláról/tankönyvből, 

– egyszerű kérdések megválaszolása, egyszerű mondatok kiegészítése minta 

alapján. 

 

A továbbhaladás a kezdő évben nincs feltételhez kötve.  A felzárkóztatásra szoruló SNI 

tanulók részére egyéni fejlesztési tervet dolgozunk ki. A szülő kérésére a tanuló évfolyamot 

ismételhet. 

 

A következő évi fejlesztés alapjai 
Mivel az idegen nyelv tanulása az általános iskola 3. évfolyamán a szabadon választott 

órakeret terhére választható tantárgy, a nyelvelsajátításban való előmenetelhez nem köthetők a 

felsőbb évfolyamokon elvárt továbbhaladási feltételek. Mivel az értékelés három fokozatú és 

évismétlésre senkit nem utasítunk, a továbbhaladás mindenki számára lehetséges. A teljesítés 

minősítéséről részletesen az értékelés című fejezetben szólunk. 
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Értékelés és minősítés 
Az idegen nyelv bevezetésének első évében osztályozás nincs. A félévi értesítőbe „Részt vett” 

bejegyzés kerül. Év végén kétféle szöveges bejegyzést kapnak a tanulók. 

A tanulók szóban állandó megerősítést, visszajelzést kapnak dicséret, pontok, stb. formájában. 

10 darab piros pont után írásos dicséretet kapnak az üzenőbe, illetve az ellenőrzőbe. 

Túlnyomórészt a szóbeli tevékenységet értékeljük. Írásbeli munkájukat egyszerű másolási, 

párosítási, munkafüzeti feladatok alapján tudjuk véleményezni, illetve korrekciós 

utasításokkal ellátni. 

A második félév során érdemjegyet kaphatnak. A tanév végén  

 

„ Kiválóan megfelelt” bejegyzést kap az a tanuló, aki… 

- felismeri, pontosan megérti a tanult szavakat, kifejezéseket, a tanár egyszerű 

magyarázatait, utasításait, az egyszerű beszédhelyzetekben feltett kérdéseket, 2-3 

összefüggő mondat lényegét. 

- A tanult szavakat helyes hangsúllyal és kiejtéssel ismétli és önállóan felidézi jelentését, a 

magyartól eltérő hangokat megközelítően helyesen ejti, képekről szavakat és egyszerű 

mondatokat sorol, elmondja a tanult mondókákat és dalokat. 

- A tanult szavak szóképét felismeri, 2-3 mondatos ismert szöveget önállóan olvas és vele 

feladatokat végez. 

- A tanult szavakat és mondatokat zömében hibátlanul másolja, szavakat emlékezetből leír. 

 

„Jól megfelelt” bejegyzést kap az a tanuló, aki 

- felismeri, pontosan megérti a tanult szavakat, kifejezéseket, a tanár egyszerű 

magyarázatait, utasításait, kis tanári segítséggel az egyszerű beszédhelyzetekben feltett 

kérdéseket, 2-3 összefüggő mondat lényegét. 

- A tanult szavakat helyes hangsúllyal és kiejtéssel ismétli és önállóan felidézi jelentését, a 

magyartól eltérő hangokat megközelítően helyesen ejti, képekről szavakat és esetleg kis 

segítséggel egyszerű mondatokat sorol, elmondja a tanult mondókákat és dalokat. 

- A tanult szavak szóképét felismeri, 2-3 mondatos ismert szöveget önállóan olvas és vele 

feladatokat végez. 

- A tanult szavakat és mondatokat zömében hibátlanul másolja, szavakat emlékezetből 

kevés hibával leír. 

 

„ Megfelelt” az a tanuló, aki 

a fentieket hibásan, tanári segítséget igényelve végzi. 

-Tanári segítséggel felismeri, megérti a tanult szavakat, kifejezéseket, a tanár egyszerű 

magyarázatait, utasításait, az egyszerű beszédhelyzetekben feltett kérdéseket, két-három 

összefüggő mondat lényegét. 

- A tanult szavakat hibás hangsúllyal és kiejtéssel ismétli és segítséggel idézi fel jelentését, a 

magyartól eltérő hangokat hibásan ejti, segítséggel képről szavakat és egyszerű mondatokat 

sorol, elmondja a tanult mondókákat és dalokat.  

-Tanári segítséggel felismeri a tanult szavak szóképét, segítséggel olvas 2-3 mondatos ismert 

szöveget és feladatokat végez vele. 

- A tanult szavakat és mondatokat hibásan másolja, a szavakat emlékezetből hibásan írja le.  
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4. évfolyam 

 

Időkeret:  92 óra / év   ( 2.5 óra / hét)      

Cél:  A meglévő motiváció és kedvező hozzáállás fenntartása, erősítése A felső tagozatba 

történő átmenet előkészítése az osztályozás bevezetésével és a tanulók differenciált 

foglalkoztatásával. A következő évben induló emelt szintű csoportok  kiválasztásának 

előkészítése. 

 

Témakörök, Kapcsolódások 

Rövidítések: 

Énkép Énkép, önismeret 

Hon Hon- és népismeret 

Eu Európai azonosságtudat 

Ek Egyetemes kultúra 

Körny Környezeti nevelés 

IK Információs és kommunikációs kultúra 

T tanulás 

TLE Testi és Lelki egészség 

Felnőtt Felkészülés a felnőtt lét szerepeire 

– Az én világom 

o Kedvenceim Énkép 

–  Én és a családom 

o Családtagok, családfa, emberek leírása Énkép 

– Az otthonom 

o Szobák, bútorok, az én szobám 

o Öltözködés, testrészek Körny + Eu + Ek 

– Kedvenc állataim 

o Házi kedvenceink. Az állatok leírása Körny 

– Az iskolám 

o Osztályterem, A hét napjai 

 Körny + T + Eu + Ek + IK 

– A játszótéren 

o  A parkban. Kedvenc elfoglaltságom és sportom. 

Angol/német gyermekjátékok TLE 

– Kedvenc ajándékom 

o  Jeles napok, ünnepek. Hon 

– Barátaim közel és távol 

o Bemutatás. Tulajdonságok. Bemutatkozó levél.               

o Az idő kifejezése Körny 

o Ételek, italok nevei TLE 

o Utazás IK + Eu 

o Időjárás 

o Évszakok, hónapok Körny 

 

 

 

 

 



ÉLŐ IDEGEN NYELV ANGOL-NÉMET NYELV 3-8. ÉVFOLYAM 

15 

Tartalmak 

ANGOL NYELV 

1. KOMMUNIKÁCIÓS SZÁNDÉKOK  

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 

Szándék Kezdeményezés és válasz 

Köszönés Good morning.  

Hello Tom. 

Hello, how are you? 

Hi! 

Good morning. 

Hello Mary. 

Very well, thank you. I’m 

fine. And how about you? 

Hi! 

Elköszönés Goodbye. 

Bye-bye! 

Good night. 

Goodbye. 

Bye! 

 

Good night. 

Thanks. Bye!  

Bemutatkozás, bemutatás My name is… 

This is … 

Hello. 

Hi!  

 

Köszönet és arra reagálás Thanks. 

Thank you very much. 

 

You are welcome. 

No problem. 

 

Jókívánságok Merry Christmas, Happy New 

Year, Happy Birthday,  

Thank you 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

Szándék Kezdeményezés és válasz 

Tetszés, nem tetszés Do you like it? 

 

Is it OK? 

Yes, I do. No, I don’t. 

I like it. I don’t like it. 

Yes. OK. 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 

Szándék Kezdeményezés és válasz 

Dolgok, személyek 

megnevezése 

What is this? 

What’s it in English? 

What does that mean? 

This is a/an … 

It’s…/ That’s… 

Információkérés, 

információadás 

Where is he? 

What’s the time? 

He is in the kitchen. 

She is sleeping. 

It’s half past 2. It’s 2 o’clock. 

Tudás, nemtudás Where is she? I don’t know. 



ÉLŐ IDEGEN NYELV ANGOL-NÉMET NYELV 3-8. ÉVFOLYAM 

16 

2. FOGALOMKÖRÖK 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, történés, 

létezés kifejezése 

Jelenidejűség Present forms of verb 

be 

I’m clever. I’m not 

hungry. 

Are you strong? Yes, 

I am. No, I’m not. 

 

  Present forms of there 

is/there are  

There is a book on 

the desk. 

There are five books 

in my bag. 

  Imperatives Sit down! Don’t 

stand up! 

Képesség, lehetőség 

kifejezése 

 Can segédige I can swim. I can’t 

cook. 

Can I drink? 

Yes, you can. No, you 

can’t. 

Birtoklás kifejezése  Possessive adjectives 

 

my book, your pet, 

his/her name 

 

 

  Present forms of have 

got  

I’ve got two brothers. 

I haven’t got a dog. 

Have you got a 

budgie? 

 Yes, I have. No, I 

haven’t. 

Térbeli viszonyok Irányok, 

helymeghatározás  

There is /there are… Where? 

Here, there, left, 

right  

In, on, under, next to 

Időbeli viszonyok Időpont, hét napjai, 

hónapok, évszakok 

 

 What time is it? It’s 9 

o’clock. 

When? On Monday, 

Tuesday… 

 

Mennyiségi 

viszonyok 

Megszámlálható és 

megszámlálhatatlan 

főnevek 

valamennyi Singular/plural forms 

of nouns 

some 

 

How many cats are 

there in the picture? 

There is one cat.  

There are ten. 

There are some cats. 

There is some milk. 

Minőségi viszonyok Ellentétes 

melléknevek 
 What’s it like? 

It’s big, small, 

beautiful, ugly, ... 

 

Logikai viszonyok  Linking words And/but 
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Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Hangtan 

 

Eldöntendő, 

kiegészítendő kérdő 

mondatok intonációja 

Betűzés 

The Alphabet Is it a pen? 

How do you spell it? 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 Demonstrative 

Pronouns 

Personal Pronouns 

 

This/that/these/those 

 

I,you,he,she,it,we, 

they 

 

 

NÉMET NYELV 

1. KOMMUNIKÁCIÓS SZÁNDÉKOK 

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 

Köszönés, elköszönés Guten Morgen / Tag! /Abend! Gute Nacht! Auf 

Wiedersehen! Tschüs! Hallo! 

Bemutatkozás  Ich heiße … 

Köszönet és arra reagálás Danke! Bitte! 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok. 

Tetszés, nem tetszés Das finde ich gut / blöd! 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 

Dolgok, személyek megnevezése, leírása Das ist … 

Információkérés, információadás Wie ist …? Prima. 

Igenlő vagy nemleges válasz ja, nein, nicht 

Tudás, nem tudás Ich weiß (nicht). 

Udvarias kérés, felszólítás Gib mir/Hole mir bitte …! 

Geben Sie, mir …/Hole Sie mir…! 

Jó kívánság Frohe Wiehnachten! 

Glückliches Neues fahr! 

Tagadás Kein-keine-kein 

2. FOGALOMKÖRÖK 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, történés, 

létezés kifejezése 

Jelenidejűség 

 

Präsens, 

Vokalwechsel 

Módbeli segédigék: 

wollen, möchte 

Elváló igekötős igék 

Ich bin Zu Hause. 

Die Sonne scheint 

schön. 

Was liest du? 

Robby will Radio 

hören. 

Die Kinder stehen 

auf. 

Térbeli viszonyok Irányok, 

helymeghatározás  

  hier, dort, links, 

rechts,  

oben, unten 
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Időbeli viszonyok Időpont 

Időtartam 

um, am, wann? 

von…bis… 

um 8 Uhr, am 

Freitag 

Mennyiségi 

viszonyok 

Határozott mennyiség 

Sorszámnevek 

Számok 12-100-ig eins, zwei... 

ein Ball, eine 

Schülerin 

erste, zweite, … 

Minőségi viszonyok Tulajdonságok 

 

Wie? Ich bin groß, meine 

Freundin ist klein. 

 

Esetviszonyok Névszók a mondatban 

Főnevek egyes és 

többes száma 

Személyes névmások 

Nominativ, brauchen, 

haben+ Akkussativ 

Die Katze ist 

schwarz. 

Die Katzen sind 

schwarz. 

ich/mich, du/dich, er, 

sie, es, wir, ihr, sie, 

Sie 

Szövegösszetartó 

eszközök 

Kötőszók, 

Névmások 

Szórend 

 

 

Egyenes és fordított 

szórend 

und/oder/aber/ 

das 

ich, mein, 

Szókincs: 

Aktív: 300 szó 

Passzív: 80 szó 

Tanulói tevékenységek 

– TPR (instrukciók követése mozgással) (szk, egy) 

– Éneklés (az életkornak és érdeklődésnek megfelelő, egyszerű, mozgással 

kísért dalok)  

– Mesemondás, -hallgatás (megfelelő meseválasztás és előadási mód)  

– Mondókázás (hagyományos) 

– Játék (tantermi/szabadtéri, kitalálós, megtalálós, utánzós, emlékezetfejlesztő, 

nyelvi vicces, mozgásos, mutogatós, táncos, körjáték, tapsolós, kiszámolós, 

szerepjáték, dominó, kártyajátékok) (egy, k, é, i) 

– Manuális, kreatív, alkotói tevékenységek, projektmunkák (rajzolás, színezés, 

festés, vágás, ragasztás, papírhajtogatás, plakátkészítés, képeslap-, 

meghívókészítés) (p, d, szk, é) 

– Mozgásos tevékenységek (tornázás) 

– Tapasztalatszerző tevékenységek (kísérletezős, kipróbálós, megfigyelős, 

méricskélős feladatok, milyen színű, méretű, (szk, é, i, kr) 

– Kommunikatív tevékenységek (szerepjátékok, dramatikus játékok, információ 

hiányon és/vagy véleménykülönbségen alapuló feladatok) (k, é, egy, i) 

A tevékenységi formák alapvetően meghatározzák a munkaformákat, amelyek viszont a 

tanterem biztosította lehetőségek függvényei. Az ülésrendnek minden esetben biztosítania kell 

a kommunikációs folyamat megvalósulását, azaz hogy a tanulók hallják, lássák egymást és a 

pedagógust.  

Fő alapelvként elmondható, hogy kívánatos a változatos és az adott tevékenységi formákhoz 

leginkább illő munkaformák megválasztása. 
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Kiemelt szerephez kell juttatni a kooperatív munkaformákat (pár- és csoportmunka), 

ugyanakkor elengedhetetlen a frontális tevékenység (pl. új anyag bemutatásakor), és 

lehetőséget kell biztosítani egyéni munkavégzésre és alkotásra.  

 

A továbbhaladás feltételei 

A tantervi minimumot dőlt vastag betűvel jelöltük. 

 

Hallás utáni megértés 

A tanuló 

– értse meg a pedagógusnak az óravezetéssel kapcsolatos egyszerűbb 

utasításait. 

– a pedagógus, társai és hanghordozó által megfogalmazott utasításra tudjon 

nonverbálisan reagálni, mozgással vagy egyéb cselekvéssel a kérést 

teljesíteni (TPR=teljes testi válasz). 

– képes legyen az ismert gyermekirodalmi alkotásokat (dal, mondóka, játék 

stb.) megérteni. 

– értsen meg ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott rövid kérdést. 

Beszédkészség 

A tanuló 

– a legalapvetőbb tanult kommunikációs szándékokat legyen képes kifejezni (a 

köszönés, bemutatkozás, megköszönés nyelvi formái). 

– legyen képes a tanórai egyszerű interakciókban részt venni és ezekben rövid 

válaszokat adni. 

– a tanult verseket, dalokat, mondókákat legyen képes kevés hibával 

reprodukálni. 

– a tanult nyelvi elemeket legyen képes a megfelelő szituációkban használni és 

szerepjátékokban részt venni. 

– tudjon egyszerű információkat adni és kapni saját közvetlen világáról. 

Olvasási készség 

A tanuló 

– ismerje fel az idegen nyelvi ábécé betűit. 

– ismerje fel a tanult szavak írott alakját. 

– a tanult gyermekirodalmi alkotásokat tudja írott alakjukban követni. 

– ismert nyelvi elemekből álló rövid mondatokat értsen meg. 

– tegye meg a kezdő lépéseket az alapvető olvasási stratégiák kialakítására. 

 

Íráskészség 

A tanuló 

– legyen képes az idegen nyelvi ábécé betűinek leírására. 

– legyen képes helyesen lemásolni ismert szavakat. 

– legyen képes elkülöníteni az idegen nyelven és a magyar nyelven írott 

szövegeket. 
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ÉRTÉKELÉS ÉS MINŐSÍTÉS 4. ÉVFOLYAMON 

Az idegen nyelv tanulásának második évében mindkét szinten rendszeresen történnek kisebb 

írásbeli és szóbeli feleltetések, illetve a leckék átismétlése után a tanulók átfogó témazáró 

dolgozatot írnak, amelyeket érdemjeggyel értékelünk. A dolgozatok anyaga az évfolyamon 

belül azonos, a csoportok sajátosságai szerint a feladattípusok eltérhetnek. A minősítés 

alapelvei az általános fejezetben leírtak szerint alakulnak. 4-8. osztályban minden felmérés és 

témazáró dolgozat előtt 2-4 összefoglaló, ismétlő órát tartunk, a dolgozatok megírására és 

írásbeli javítására, korrekcióra is egy órát szánunk.  

Első félév végén a harmadik osztályban bevezetett három fokozatú szöveges minősítést 

alkalmazzuk. Év végén a tanév során szerzett érdemjegyek alapján osztályozunk. 

 

Jelesre értékelhető a tanuló teljesítménye, ha: 

- Pontosan megérti az óravezetési kifejezéseket, a feladatok egyszerű szóbeli leírásait, a 

tanult témakörökben feltett kérdéseket, 3-5 mondatos közléseket és mindezekre 

adekvát módon reagál. A feladatok frontális ellenőrzése során pontosan követi és a 

sajátjával összeveti társai megoldásait. Néhány mondatos közlésben felismeri a 

számára fontos részleteket. A hallás utáni értési gyakorlatok szövegéhez rendelt 

egyszerű feladatokat pontosan megoldja (igaz-hamis állítások, értésellenőrző kérdőív, 

párosítás, táblázat kitöltése). 

- A tanult szavakat bármilyen indikáció alapján helyes szóhangsúllyal igyekszik 

kimondani. Párbeszédekben a tanult mondatokat helyes intonációval mondja ki. A 

magyartól idegen beszédhangokat törekszik helyesen képezni. Az előre megbeszélt 

párbeszédeket párban vagy csoportban hibátlanul előadja. A tanult dalok, versek és 

nyelvtörők mindegyikét hibátlanul és helyes hanglejtéssel, ritmusban elmondja. A 

hosszabb 5-6 mondatos begyakorolt szöveget pontosan felolvassa. 

- Ismert szövegből pontosan kigyűjti a különböző szempontok szerinti információkat. 

Sikeresen kiemeli a megértést akadályozó elemeket új szövegekből. Gyakorolja a néma 

olvasást. 

- Ismert elemeket tartalmazó 3-4 mondatos szöveget helyesen leír tollbamondás után. 

Sikeresen szerkeszt egyszerű mondatokat önállóan. A tankönyv és a munkafüzet 

feladatait írásban zömében hibátlanul megoldja. Törekszik 3-4 mondatos összefüggő 

szöveg helyes összeállítására. Az aktív szókincset alkotó módon használja. 

 

Jóra értékelhető a tanuló teljesítménye, ha: 

- Megérti az óravezetési kifejezéseket, a feladatok egyszerű szóbeli leírásait, a tanult 

témakörökben feltett kérdéseket, 3-5 mondatos közléseket és mindezekre tanári vagy 

társ-kontroll mellett adekvát módon reagál. A feladatok frontális ellenőrzése során 

követi és a sajátjával összeveti társai megoldásait. A néhány mondatos szóbeli 

közlésekben a számára fontos részleteket kis bizonytalansággal felismeri. A hallás 

utáni feladatokhoz rendelt egyszerű feladatokat kevés hibával megoldja. 

- A tanult szavakat megközelítően helyes hangsúllyal mondja ki. A magyartól idegen 

beszédhangokat megközelítően helyesen képzi. A mondatokat helyes intonációval 

igyekszik elmondani. Az előre megbeszélt párbeszédeket párban vagy csoportban 

kevés hibával előadja. A memoritereket kevés hibával felidézi. A hosszabb 5-6 

mondatos begyakorolt szöveget kevés hibával felolvassa. 

- Ismert szövegből megadott szempontok szerint információt gyűjt ki. A megértést 

akadályozó elemeket új szövegekben megtalálja.  

- Ismert elemeket tartalmazó 3-4 mondatos szöveget kevés hibával leír tollbamondás 

után. Kevés hibával szerkeszt egyszerű mondatokat. A tankönyv és a munkafüzet 
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feladatait kis hibával megoldja írásban. Minta alapján 3-4 mondatos szöveget próbál 

összeállítani. 

- Az aktív szókincs döntő hányadát alkalmazza. 

 

Közepesre értékelhető a tanuló teljesítménye, ha: 

- Megérti az óravezetési kifejezéseket, a feladatok egyszerű szóbeli leírásait, a tanult 

témakörökben feltett kérdéseket és ezekre kis segítséggel adekvát módon reagál. 

Irányítás mellett önellenőrzést végez. A néhány egyszerű mondatból álló, esetleg új 

ismeretet is tartalmazó közlésekben felismeri a számára fontos részleteket. A hallás 

utáni feladatokhoz rendelt egyszerű feladatokat kis segítséggel megoldja.  

- A tanult szavakat (korrekció után) helyes hangsúllyal kimondja. A mondatokat 

igyekszik helyes intonációval elmondani. Törekszik a magyartól idegen beszédhangok 

megfelelő képzésére. Az előre megbeszélt párbeszédeket és a memoritereket 

segítséggel előadja. Hosszabb 5-6 mondatos begyakorolt szöveget korrekció után 

értelemzavaró hiba nélkül felolvas. 

- Ismert szövegből megadott szempont szerint információt gyűjt ki. Új szövegekben 

felfedez néhány, a megértést akadályozó elemet.  

- Ismert elemeket tartalmazó 3-4 mondatot tollbamondás után néhány értelemzavaró 

hibával leír. Egy-két begyakorolt mondatmodell alapján egyszerű mondatokat 

szerkeszt. A tankönyv és a munkafüzet feladatait útmutatás alapján írásban megoldja, 

vagy az ellenőrzés során javítja. 

- Az aktív szókincs nagy részét alkalmazza.  

 

Elégségesre értékelhető a tanuló teljesítménye, ha: 

A tantervi minimumot megközelítően teljesíti. 
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Tantárgyi tantervek 5-8. évfolyamon 
 

Időkeret  5-8. Osztályban:    111 óra / év   (3 óra / hét ) 

                        Emelt szinten:   185 óra / év   (5 óra / hét ) 

Témakörök és kapcsolódásaik 5-8. osztályban 

Rövidítések: 

Énkép Énkép, önismeret 

Hon Hon- és népismeret 

Eu Európai azonosságtudat 

Ek Egyetemes kultúra 

Körny Környezeti nevelés 

IK Információs és kommunikációs kultúra 

T tanulás 

TLE Testi és Lelki egészség 

Felnőtt Felkészülés a felnőtt lét szerepeire 

– Az én világom 

o személyi adatok, család, rokonok, ön- és 

társjellemzés Énkép 

– Emberi kapcsolatok 

o barátok, családi ünnepek, ajándékozás, vendégség 

ünnepek/ünneplés itthon és Angliában Énkép + Eu + Ek 

– Szűkebb környezetünk 

o ház, lakás és részei, berendezési tárgyak, egy 

angol/német ház, lakás; az ideális szoba Körny + Eu + Ek 

– Tágabb környezetünk 

o falu (kis)város, magyar és angol/német települések 

jellegzetességei, Budapest–London/Berlin - Szolnok Hon + Eu 

– Természeti környezetünk 

o tájak, növények, más földrészek állatai természet 

megóvása, Magyarország és Anglia/Németország egy-

egy jellemző tájegysége: a Tisza és az Alföld Körny + Hon + Eu 

– Időjárás 

o évszakok, időjárás, magyar és angol/német időjárás Körny + Hon + Eu 

– Az iskola világa 

o iskolai tevékenységek, órarend, tantárgyak, iskolai 

élet Angliában/Németországban Énkép + T + Eu 

– Egészség, betegség 

o Testrészek lábujjtól hajig, gyakori betegségek, 

sérülések, sportok; orvosnál TLE 

– Étkezés 

o ételek, étkezések, konyhai eszközök, jellegzetes 

ételek Hon + Eu + TLE 

itthon és Angliában/Németországban); receptek 

– Vásárlás 
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o üzletek, ajándékvásárlás; bevásárlás listával Felnőtt + T 

– Közlekedés, hírközlés 

o tömegközlekedés, közlekedési szabályok és 

eszközök, a közlekedés sajátosságai 

Angliában/Németországban; telefonálás, 

internethasználat Felnőtt + Körny + Eu 

– Utazás 

o kirándulás, csomaglista, itthoni és külföldi híres 

épületek; helyfoglalás, jegyvásárlás, határátlépés Felnőtt + Hon + Eu + Ek 

– Szórakozás, szabadidő 

o mozi, televízió, hobbik, kedvenc könyvem, filmem, 

színészem, levelezés IK + T + Fenőtt + Eu 

– A technika világa 

o számítógép, híres találmányok, feltalálók T + IK + Hon + Eu + Ek 

– Kulturális értékek 

o híres történelmi alakok, események, 

gyermekirodalom, gyermekfilmek T + Hon + Eu + Ek 

– A munka világa 

o foglalkozások, munkahelyek, ambíciók Felnőtt + Énkép + IK 

 

Szókincs:   5. Osztály       Aktív: 500      Passzív: 150 

                   6. Osztály       Aktív: 750      Passzív: 250 

                   7. osztály       Aktív: 1000    Passzív: 350 

            8. Osztály      Aktív: 1200    Passzív: 400 

 

Tartalmak 

ANGOL NYELV 5–6. évfolyam 

1. A 6. évfolyam végéig 

A 4. évfolyam végéig elsajátítandó kommunikációs szándékok és fogalomkörök: dőlt betűvel 

A 6. évfolyam végéig elsajátítandó kommunikációs szándékok és fogalomkörök: dőlt és kövér 

betűvel 

KOMMUNIKÁCIÓS SZÁNDÉKOK 

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 

Szándék Kezdeményezés és válasz 

Köszönés Good morning.  

Hello Tom. 

Hello, how are you? 

Hi! 

How do you do? 

Good morning. 

Hello Mary. 

Very well, thank you. And 

you? 

Hi! 

How do you do? 
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Elköszönés Goodbye. 

Bye-bye! 

Good night. 

See you soon. 

Goodbye. 

Bye! 

 

Good night. 

Thanks. Bye!   

Bemutatkozás, bemutatás My name is… . And yours? 

This is …. 

Meet Mary. 

Hello. 

Hi!  

Nice to meet you.  

Köszönet és arra reagálás Thanks. 

Thank you very much. 

Thanks a lot.  

It’s very kind of you. 

I want to say thank you for… 

Not at all. 

You are welcome. 

No problem. 

That’s all right. 

Érdeklődés mások hogyléte 

felől 

How are you feeling today? 

What’s the matter? 

I’m fine, thanks. 

I’m not very well. I’ve got 

…. 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

Szándék Kezdeményezés és válasz 

Tetszés, nem tetszés Do you like it? 

Do you like swimming? 

 

What do you think of the new 

teacher? 

Yes, I do. No, I don’t.  

I like it.  I don’t like it. 

Yes. OK. 

He looks nice. 

Bocsánatkérés Sorry. I am sorry.  Don’t worry.  

That’s all right. 

Jókívánságok Merry Christmas, Happy New 

Year, Happy Birthday, 

Congratulations,  All the best 

Thank you, the same to you. 

Cheers. 

Akarat, kívánság Would you like a cake? I’d like an ice-cream. 

Véleménykérés, és arra 

reagálás 

What do you think? How do 

you like it? 

I think it’s …. 

I don’t like it. 

Egyetértés, egyet nem értés Do you agree?  I think he’s right, I am 

afraid he is wrong, All right. 

OK. 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 

Szándék Kezdeményezés és válasz 

Dolgok, személyek 

megnevezése 

What is it? 

What’s it in English? 

What does that mean? 

It’s…/ That’s…/ 

 

Információkérés, 

információadás 

Where is he? 

What is she doing? 

What’s the time? 

Did you see him? How do 

you make an omelette?  

When does it start? 

He is in the kitchen. 

She is sleeping. 

It’s half past 2. It’s 2 o’clock. 

Yes, I did. You take two eggs 

and some milk and flour. 

At half past ten. 
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Szándék Kezdeményezés és válasz 

Tudás, nemtudás Where is she? 

Where does he live? 

I don’t know. 

I have no idea. I can’t tell 

you. 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 

Szándék Kezdeményezés és válasz 

Kérés Could you give me a pen?  

Can I have a cup of tea, 

please? 

Certainly. Of course. Here 

you are. 

Javaslat Why don’t we read it 

together? 

What about going out? 

Let’s have a party! 

Good idea. I’m sorry, but I 

can’t. 

Meghívás Can we meet at six? Are you 

free on Tuesday?  

Yes, I’d love to… No, I am 

afraid, I can’t.  

Kínálás What would you like? Help 

yourself! Have an orange.  

Yes, please. No, thank you.  

FOGALOMKÖRÖK 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, történés, 

létezés kifejezése 

Jelenidejűség Present forms of verb 

be 

I’m clever. I’m not 

hungry. 

Are you strong? Yes, 

I am. No, I’m not. 

 

Present forms of there 

is/there are 

There is a book on 

the desk. 

There are five books 

in my bag. 

Present Simple When do you get 

up? I don’t drink 

milk. 

Present Continuous Why is she crying? 

I’m not listening. 

I’m leaving. 

Múltidejűség Past Simple And then she bought 

me an ice-cream. 

Why didn’t you 

come yesterday? Did 

you see it? Yes, I did. 

No, I didn’t. 

Jövőidejűség Going to 

 

Will / won’t 

What are you going 

to do on Sunday? 

You will win. 

Felszólító mód Imperatives Sit down! Don’t 

stand up! 

Birtoklás kifejezése  Possessive adjectives my book, your pet, 

his/her name 



ÉLŐ IDEGEN NYELV ANGOL-NÉMET NYELV 3-8. ÉVFOLYAM 

26 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

 Present forms of have 

got 

I’ve got two brothers. 

I haven’t got a dog. 

Have you got a pet? 

Yes, I have. No I 

haven’t. 

 Past forms of have I didn’t have many 

friends in the 

kindergarten. 

 Genitive ’s Whose brother is 

he? 

Modalitás Kötelesség 

Tiltás 

 

Must 

Mustn’t 

 

You must look right. 

You mustn’t run 

across the road. 

Képesség, lehetőség 

kifejezése 

Can segédige I can swim. I can’t 

cook. 

Can I drink? 

Yes, you can. No, you 

can’t. 

Térbeli viszonyok Irányok, 

helymeghatározás  

There is / There are… 

 

 

Prepositions 

Prepositional 

Phrases, Adverbs 

Where? 

Here, there, left, 

right  

In, on, under, next to 

Opposite, over, 

through,between, at 

 

Időbeli viszonyok Időpont Napszakok, hónapok, 

évszakok 

Dátum 

When? In the 

morning, in the 

afternoon, at night 

What time is it? It’s 9 

o’clock. 

On Monday, 

Tuesday… 

January, February… 

winter, summer, 

spring, autumn 

On the 1
st
 of May. 

Yesterday, last week, 

two years ago, 

tomorrow, next week 

Gyakoriság How often? Always, often, 

sometimes, never, 

every day 

Mennyiségi 

viszonyok 

 Singular/plural forms 

of nouns 

cardinal numbers 1–

20 

How many cats are 

there in the picture? 

There is one cat. 

There are ten. 

Tő és sorszámnevek Cardinal and ordinal 

numbers 21-199 

Irregular plurals 

First, second… 

Children, people, 

men, women… 
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Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

 Cardinal and ordinal 

numbers 1-millions 

12,345,667,98 

First, second, 

third… 

Határozatlan 

számnevek 

Some, any I’ve got some apples 

/ milk. There isn’t 

any. 

 Countable and 

uncountable nouns 

 

How many CDs have 

you got? How much 

money have you got? 

I have got a lot 

of/little money. 

Minőségi viszonyok  Alapmelléknevek. 

Ellentétpárok. 

What’s it like? 

It’s big, small, 

beautiful, ugly,  

What colour is it? 

It’s red, blue, … 

Comparative and 

superlative of short 

adjectives 

Irregular 

comparative and 

superlative forms of 

adjectives 

Tom’s younger than 

Sue. Mary is the 

prettiest girl. 

Good, better, the best 

Bad, worse, the 

worst. 

Logikai viszonyok  Linking words And/or/but 

Because; too 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 Demonstrative 

Pronouns 

This/that/these/those 

Personal Pronouns I, you, he/she/it, we, 

they 

Me, him, them… 

Articles A, an, the 

Indefinite Pronouns Somebody, anybody, 

nobody, everybody 

  Some+countable 

noun 

There are some 

pencils in the bag. 

  Any+plural noun Have you got any 

sisters? I haven’t got 

any matchboxes. 

  Some + uncountable 

noun 

There is some water 

in the vase. 

  Any + singular noun There isn’t any juice 

in my glass. 
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5. OSZTÁLY EMELT SZINT 

Ezen kiegészítés tartalmazza azon speciális és kiegészítő ismereteket, amelyeket az emelt 

szintű csoportoknak a normál szintű tanterven túl el kell sajátítaniuk. 

Az emelt szintű csoportok tankönyvtől függetlenül, kompetenciafejlesztő modulok és egyéb 

segédanyagok feldolgozásával dolgoznak.  

 

Tartalom 

1. Kommunikációs szándékok 

Véleménynyilvánítás: pozitív és negatív értékelés indoklással. 

Modális jelentések: engedély, képesség, szükségesség, kérés alapvető kifjezése. 

Javaslattétel többféle módon, elfogadás, elutasítás indoklással. 

Interjúkészítés híres emberekkel. 

 

2. Fogalomkörök 

Simple Past igeidő teljeskörű használata (szabályos és rendhagyó; tagadás és kérdés). 

Összeadás és kivonás 1-100 között. 

A melléknevek használata alap- közép és felsőfokú hasonlításokban. A rendhagyó 

melléknevek. 

Hangtan: az – s és ed végződés típusainak megkülönböztetése. 

 

3. Témakörök 

Autentikus irodalmi alkotások feldolgozása 

Napirendem hétköznapokon és hétvégén. Kedvenc szabadidős tevékenységeim. 

Fontos dátumok Magyarországon és Nagy Britanniában. 

Szülővárosom rövid története. 

Testrészek, foglalkozások. 

 

 

4. Szókincs 

Aktív:   600 szó 

Passzív: 200 szó 

 

6. OSZTÁLY EMELT SZINT 

Ezen kiegészítés tartalmazza azon speciális és kiegészítő ismereteket, amelyeket az emelt 

szintű csoportoknak a normál szintű tanterven túl el kell sajátítaniuk. Az emelt szintű 

csoportok tankönyvtől függetlenül, kompetenciafejlesztő modulok és egyéb segédanyagok 

feldolgozásával dolgoznak.  

 

 

Tartalom 

1. Kommunikációs szándékok 

Szándékok kifejezése (be going to) és indoklása (I want to … because …). 

Engedély kifejezése (may). 

Problémahelyzetek és megoldásaik. (What’s happened? Oh dear! It’s OK now.) 

Jótanács adása és elfogadása. 

Érdeklődés mások hogyléte iránt. 

Információszerzés különböző forrásokból. 

 

2. Fogalomkörök 

Az egyszerű és folyamatos jelen idő összehasonlító használata. 
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Összeadás és kivonás 1-999 között. 

Alapfokú hasonlító szerkezet állandósult szókapcsolatokban (as cold as ice). 

Too, so felismerése és használta. 

Az –s és –ed végződés kiejtési típusainak alkalmazása. 

 

3. Témakörök 

Hogyan segítek a házimunkában? 

Egy híres angol élettörténete. 

A 4 égtáj, népszerű utazási célok Magyarországon és a Földön. Csomaglista összeállítása, 

útiterv készítése. 

Néhány szabadidős tevékenység eszközigénye. 

Egy szépirodalmi mű feldolgozása. 

Étkezések, ételek, receptek. Éttermi szituációk. 

Egészség, betegség. 

 

4. Szókincs 

Aktív:   850 szó 

Passzív: 300 szó 
 

NÉMET NYELV 5–6. évfolyam 

1. A 6. évfolyam végéig 

A 4. évfolyam végéig elsajátítandó kommunikációs szándékok és fogalomkörök: dőlt betűvel 

A 6. évfolyam végéig elsajátítandó kommunikációs szándékok és fogalomkörök: dőlt és kövér 

betűvel 

 

KOMMUNIKÁCIÓS SZÁNDÉKOK 

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 

Köszönés, elköszönés  Guten Morgen / Tag! Auf Wiedersehen! 

Tschüs! 

Köszönet és arra reagálás Danke! Bitte! 

Bemutatkozás  Ich heiße … 

Megszólítás  Entschuldigung, … 

Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás Wie geht’s dir? Danke, prima. Und dir? 

Bocsánatkérés és arra reagálás Entschuldigung! Kein Problem! 

Gratuláció, jókívánságok és arra reagálás Herzlichen Glückwunsch zum…! Danke. 

Fröhliche Weihnachten. 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

Véleménykérés és arra reagálás Magst du Mathe? Ja. 

Egyetértés, egyet nem értés Ja, das stimmt! Nein, du hast nicht Recht!  

Tetszés, nem tetszés Das finde ich gut / blöd! Es schmeckt 

gut/nicht gut. 

Akarat, kívánság, képesség ich will…, ich möchte…, ich kann…ich 

muss… 

Elégedettség, elégedetlenség Prima! Super! Schon wilder! 

Szemrehányás Schöne Freundin! 
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Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 

Dolgok, személyek megnevezése, leírása Das ist… Meine Mutter ist… 

Információkérés, információadás Wie ist …? Prima. / Wie alt bist du? 12. 

Igenlő vagy nemleges válasz ja, nein, nicht, kein, doch 

Tudás, nem tudás Ich weiß (nicht). 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 

Kérés Gib mir bitte …! Helft mir bitte! 

Javaslat és arra reagálás Möchtest du…? Ja, gerne! Sammeln wir…! 

Prima Idee! 

Meghívás és arra reagálás Kommst du mit? Ja. Nein, es tut mir leid. 

Kínálás és arra reagálás Noch ein Stück Kuchen? Ja, bitte. Nein, 

danke. 

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok 

Visszakérdezés Wie bitte?  

Nem értés  Ich verstehe nicht. Sprich nicht so schnell. 

Betűzés kérése, betűzés Buchstabiere bitte. 

Csodálkozás Ach, so! 

FOGALOMKÖRÖK 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, történés, 

létezés kifejezése 

Jelenidejűség Präsens Ich bin heute zu 

Hause. Die Sonne 

scheint schön. 

Präsens mit 

Vokalwechsel, 

trennbare Verben 

Der Zug fährt gleich 

ab. 

Er liest das Buch 

vor. 

Múltidejűség Präteritum (csak: 

haben, sein) + 

können. wollen 

Er hatte ein 

Fahrrad. 

Ich war schon in 

England.  

Wir konnten helfen. 

Perfekt Ich habe ein Eis 

gegessen. 

Jövőidejűség Futur (mit Präsens) Ich bleibe morgen 

zu Hause. 

Birtoklás kifejezése  haben Ich habe einen 

Bruder. 

 Possessivpronomen Das ist meine 

Familie. 

Térbeli viszonyok Irányok, 

helymeghatározás 

 hier, dort, links, 

Rechts 

oben, unten, hinten… 
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Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

in, auf, vor, hinter, 

über, neben, an, 

unter, zwischen (A/D) 

Ich lege das Heft 

auf den Tisch. 

Er steht neben dem 

Bett. 

Időbeli viszonyok Gyakoriság Wie oft? 

selten, manchmal, 

oft, immer, nie 

Ich spiele oft mit 

Peter. 

Időpont in, um, am, wann? im Winter, um 8 

Uhr, am Freitag 

Mennyiségi 

viszonyok 

Határozott mennyiség Zahlen bis 100 eins, zwei 

 eine Portion 

Pommes 

Határozatlan 

mennyiség 

alles, viel, wenig, 

nichts 

Ich lerne viel, und 

ich habe wenig Zeit. 

Minőségi viszonyok  

 

Összehasonlítás 

Wie? 

Nominativ, Akkusativ 

 

Ich bin zufrieden. 

Das finde ich prima. 

gut, besser, am 

besten 

Modalitás  möchte 

können, wollen, 

mögen 

Ich möchte ein Eis. 

Er kann nicht 

schwimmen. 

Ich will nach Hause. 

 Felszólítás  Komm morgen 

wieder! Spielt 

Tennis! 

Spielen wir! 

Esetviszonyok Névszók a mondatban Nominativ, Akkusativ 

Plural 

Mein Freund 

zeichnet Bilder. 

Szövegösszetartó 

eszközök 
Kötőszók  und/oder/aber/denn 

Névmások 

Kérdőszavak 

 das, kein, doch, 

ich, mich, mein, 

dieser, 

man 

wer?, wen? wem? 

was? wo? woher? 

wie viel? wohin? 

SZÓKINCS: 

Aktív 750 szó 

Passzív: 250 szó 
 

5.OSZTÁLY EMELT SZINT 

Ezen kiegészítés tartalmazza azon speciális és kiegészítő ismereteket, amelyeket az emelt 

szintű csoportoknak a normál szintű tanterven túl el kell sajátítaniuk. 

Az emelt szintű csoportok tankönyvtől függetlenül, kompetenciafejlesztő modulok és egyéb 

segédanyagok feldolgozásával dolgoznak  

 

Tartalom 

1. Kommunikációs szándékok 
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Véleménynyilvánítás: pozitív és negatív értékelés  

Modális jelentések: képesség, szükségesség, kérés alapvető kifjezése. 

Javaslattétel többféle módon, elfogadás, elutasítás 

 

2. Fogalomkörök 

Mögen, müssen igék használata 

 

3. Témakörök 

 

Állatok  

 

1.) Tágabb környezetünk: 

A város 

Évszakok 

 

2.) Iskola: Tanórai tevékenységek 

  

Milyen legyen a jó tanár? 

Az én iskolám (memoriter) 

 

3.) Önjellemzés 

4.) Mindennapi életünk 

5.) Háztartás: Családi munkamegosztás 

 

6.) Levélforma: 

A levél formai és tartalmi sajátosságai. 

 

7.) Az év folyamán egy tetszőleges mese feldolgozása.  

 

SZÓKINCS: 

Aktív: 600 szó 

Passzív: 200 szó 

 

 

 

6. OSZTÁLY EMELT SZINT 

Ezen kiegészítés tartalmazza azon speciális és kiegészítő ismereteket, amelyeket az emelt 

szintű csoportoknak a normál szintű tanterven túl el kell sajátítaniuk. 

Az emelt szintű csoportok tankönyvtől függetlenül, kompetenciafejlesztő modulok és egyéb 

segédanyagok feldolgozásával dolgoznak 

 

Tartalom 

1. Kommunikációs szándékok 

Jótanács adása és elfogadása 

Öröm kifejezése 

Valaki igazának az elismerése és el nem ismerése  

 

2. Fogalomkörök 

Sich-Verben  

Trennbare und untrennbare Verben 
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Vergleichen 

 

3. Témakörök: 

1.) Öltözködés 

2.) Időjárás - Időjárásjelentés 

3.) Vásárlás 

4.) Utazás – osztálykirándulásunk története 

5.) Fiúk és lányok 

6.) Egészséges életmód 

7.) Az év folyamán egy könnyített német olvasmány feldolgozása  

 

 

SZÓKINCS 

Aktív: 850 szó 

Passzív: 300 szó 

 

 

 

A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI 5. ÉVFOLYAM 

A tantervi minimumot dőlt vastag betűvel jelöltük. 

 

1. Hallott szöveg értése 

- A tanulók számára váljon természetessé az idegen nyelvű óravezetés. 

-  A feladatok frontális ellenőrzésekor kövessék egymás megoldásait és ezek alapján 

ismerjék fel saját hibáikat és javítsák azokat. 

- A tanult témakörökben feltett kérdésekre adjanak adekvát választ, vegyenek részt 

párbeszédekben. 

- Legyenek képesek megoldani a hallás utáni egyszerűbb szövegértési feladatokat (igaz-

hamis, táblázatkitöltés, értésellenőrző feladatlapok, kihagyott szavak pótlása, események 

sorrendjének helyreállítása). 

- Rövidebb (3-4 mondatos) hallott szöveg globális értelmezése mellett a részletek 

megértésére is törekedjenek. 

- Tudatosan figyeljenek az -s, -ed végződés kiejtési módjaira. 

 

2. Beszédkészség 

- A tanuló az ismert 4-5 mondatos szöveget megközelítőleg helyes kiejtéssel és intonációval 

olvassa fel, belőle a lényeget kiemelve tudja tömörítve elmondani. 

- Írjon le tárgyakat és helyeket néhány mondattal szóban, alkosson képekről összefüggő 

mondatokat (3-4). 

- Adjon és kérjen információt valós helyzetben. Válaszoljon az ismert nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdésekre egyszerű mondatokban. 

- Mondja el a tanult szövegeket és meséket illetve verseket. (2-4 db). 

- Hajtson végre néhány mindennapos, hozzá közel álló beszédhelyzetben előkészített 

feladatot idegen nyelven (vásárlás, útbaigazítás, program tervezése, meghívás stb.) ismerje 

a vonatkozó udvariassági formulákat. 

 

3. Olvasott szöveg értése 

- A tanuló legyen képes néhány ismeretlen elemet tartalmazó 4-5 mondatos szövegből 

információkat gyűjteni, különböző technikákkal, különböző szempontok szerint. 

- Ismerje fel és emelje ki az újonnan olvasott szövegből a megértést akadályozó elemeket. 
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- Következtesse ki az ismeretlen elem nyelvtani szerepét és körülbelüli jelentését a 

szövegösszefüggés alapján. 

- Legyen képes új szövegkörnyezetben is felismerni az ismert nyelvi elemeket. 

- Az önálló szövegfeldolgozás első lépéseként végezzen néma olvasást feltételező 

feladatokat. 

- Az olvasott szöveget tudja felkészülés után anyanyelvére lefordítani. 

 

4. Íráskészség 

- A tanuló másoljon le ismert elemeket tartalmazó 4-5 mondatos szöveget helyesen, illetve 

írjon le tollbamondás után. 

- Legyen képes 3-4 összefüggő egyszerű mondatot útmutatás után saját szerkesztésében 

illetve emlékezetből leírni. 

- Minta alapján 4-5 mondatos szöveget írjon. 

- Oldja meg a tankönyv és munkafüzet alapszintű feladatait írásban. 

 

 

 

ÉRTÉKELÉS ÉS MINŐSÍTÉS 5. ÉVFOLYAMON 

A harmadik nyelvtanulási évben az értékelés és minősítés az előző tanévben kialakított 

rendszer szerint zajlik.  

 

Jelesre értékelhető a tanuló teljesítménye, ha: 

- A hétköznapi óravezetés mellett a rendkívüli helyzetekben elhangzó célnyelvű 

megnyilatkozásokat is helyesen értelmezi. A feladatok frontális ellenőrzésekor követi 

társai megoldásait és azok alapján saját hibáit pontosan javítja. A tanult témakörökben 

feltett kérdésekre szabatos választ ad és a párbeszédekben alkotó módon vesz részt. A 

nehezebb hallás utáni értési feladatokat is pontosan megoldja. A különböző típusú nyelvi 

anyagok feldolgozási technikáit ismeri. 4-5 mondatos hallott szöveget globálisan és 

részleteiben is pontosan ért.  

- Az ismert szövegeket helyes kiejtéssel és intonációval felolvassa, lényegét kiemeli. 

Képekről mondatokat alkot. Tárgyakat, helyeket több mondattal leír. Pontosan kér és ad 

információt valós helyzetekben. A tanult memoritereket hibátlanul elmondja. A 

feldolgozott beszédhelyzetekben előforduló feladatokat helyesen végrehajtja és alkalmazza 

a vonatkozó etikett szabályokat. 

- Néhány ismeretlen nyelvi elemet tartalmazó 4-5 mondatos szövegből különböző 

szempontok szerint információkat gyűjt. Pontosan kiemeli a megértést akadályozó 

elemeket. Az ismert nyelvi elemek segítségével behatárolja az addig nem látott szöveg 

tartalmát. 

- Ismert elemeket tartalmazó szöveget tollbamondás után hibátlanul leír. Saját gondolatait 

helyesen leírja, minta alapján 5-6 mondatos szöveget alkot. A tankönyvcsalád kiegészítő 

feladatait illetve más kapcsolódó feladatokat is helyesen emlékezetből megold. 

 

Jóra értékelhető a tanuló teljesítménye, ha: 

- A mindennapos tanórai körülmények között angol nyelvű óravezetés alatt felszabadultan 

dolgozik. A feladatok frontális ellenőrzésekor követi társai megoldásait és korrigálja saját 

hibáit. A tanult témakörökben feltett kérdésekre helyes választ ad és a párbeszédekben 

alkotó módon kevés hibával vesz részt. A nehezebb hallás utáni feladatokat is megoldja. 4-

5 mondatos hallott szöveget kevés hiányossággal globálisan és részleteiben is megért.  

- Az ismert szövegeket helyes kiejtéssel és megközelítően helyes intonációval felolvassa, 

lényegét röviden elmondja magyarul. Kevés hibával adott képekről mondatokat mond, 
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illetve tárgyakat és helyeket több mondattal leír. Helyesen kér és ad információt valós 

helyzetekben. A tanult memoritereket kis tévesztéssel elmondja. A feldolgozott 

beszédhelyzetekben előforduló feladatokat végrehajtja és kevés hibával alkalmazza a 

vonatkozó etikett szabályokat. 

- A néhány ismeretlen elemet tartalmazó 4-5 mondatos szövegből információt kigyűjt. 

Kiemeli a megértést akadályozó elemeket.  

- Ismert elemeket tartalmazó szöveget néhány hibával leír tollbamondás után. Saját 

gondolatait kevés hibával leírja, illetve szöveget minta alapján alkot kevés hibával. A 

kiegészítő feladatokat is megoldja kevés hibával.  

 

Közepesre értékelhető a tanuló teljesítménye, ha: 

- Az idegen nyelvű óravezetés alatt természetesen dolgozik. A feladatok frontális 

ellenőrzésekor követi társai megoldásait és felismeri saját hibáit. A tanult témakörökben 

feltett kérdésekre adekvát választ ad és a párbeszédekben tanári útmutatással részt vesz. Az 

egyszerűbb hallás utáni értési feladatokat helyesen megoldja. 4-5 mondatos hallott 

szöveget globálisan megért és néhány részletet kiemel.  

- Az ismert 4-5 mondatos szöveget helyes kiejtéssel és megközelítőleg helyes intonációval 

felolvassa. Képekről 2-3 mondatot alkot illetve tanári korrekció után tárgyakat és helyeket 

ír le. Adekvát módon ad információt valós helyzetekben. A tanult memoritereket 

gördülékenyen elmondja, hibáit korrigálja. A feldolgozott mindennapos 

beszédhelyzetekben végrehajtja az előkészített feladatokat. 

- Tanári útmutatással 4-5 mondatos ismeretlen elemeket tartalmazó szövegből információt 

gyűjt. Felismeri a megértést akadályozó elemeket. Alapszintű feladatokat végez írásban. 

- Ismert elemeket tartalmazó 4-5 mondatos szöveget leír. 3-4 információértékkel bíró 

mondatot szerkeszt. Minta alapján értelemzavaró hiba nélkül alkot 2-3 mondatos szöveget. 

A tankönyvcsalád alapszintű feladatait írásban kevés hibával megoldja. 

 

Elégségesre értékelhető a tanuló teljesítménye, ha: 

A tantervi minimumot teljesíti. 

 

A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI A 6. ÉVFOLYAM VÉGÉN 

Hallás utáni megértés 

A tanuló 

– értse meg a pedagógusnak az óravezetéssel kapcsolatos utasításait 

– legyen képes a pedagógusnak, az anyanyelvű tanárnak,a társaknak, a 

hanghordozóknak a tananyaghoz kapcsolódó szóbeli kéréseire, utasításaira 

cselekvéssel válaszolni, a hallásértést fejlesztő feladatokat megoldani 

– Törekedjen 6-8 mondatos szöveg globális és részletesebb megértésére 

– értsen meg ismert és jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdést, 

közlést 
– legyen képes a tudásszintjének és életkorának megfelelő gyermekirodalmi alkotásokat 

(dal, vers, mese stb.) megérteni 

– legyen képes a tananyaghoz kapcsolódó szituációkból megérteni a beszélő szándékát, 

a felmerült problémára adekvát választ adni. 

– Ismerje fel hallás után az igék különböző alakjait 

– Frontális ellenőrzés során kövesse társai megoldásait és korrigálja hibáit. 
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Beszédkészség 

A tanuló  

– legyen képes ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű 

mondatokban válaszolni 

– tudjon interakcióban részt venni, beszélgetést kezdeményezni, illetve választ adni 

egyszerű mondatokban, a tanult minta alapján 

– legyen képes kérdéseket megfogalmazni 

– legyen képes a tanult gyermekirodalmi alkotásokat (versek, dalok, rövidebb mesék) 

elmondani, reprodukálni, memoriterként 3-4 szöveget felmondani 

– legyen képes szituációs játékokban az adott szerepnek megfelelően részt venni és 

kommunikálni, az egyéb szóbeli feladatokat elvégezni 

– tudjon képekről 5-6 mondatot mondani. 

Olvasási készség 

A tanuló  

– legyen képes jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott 8-10 mondatos 

szöveget megérteni, globálisan értelmezni és anyanyelvén összefoglalni 

– legyen képes a jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegben fontos 

információt megtalálni, vele feladatokat végezni 

– legyen képes továbbfejleszteni az alapvető olvasási stratégiáit a gondolkodási 

készségek felhasználásával (párosítás, kikövetkeztetés, összehasonlítás, sorba rendezés 

stb.) 

– legyen képes mind a hangos, mind az önálló (néma) olvasásra és az olvasottak 

megértésére életkorának és nyelvi szintjének megfelelő szöveg esetében 

– próbálja ki az önálló olvasást idegen nyelven is, érdeklődési körének megfelelően 

egyszerűsített olvasmányok, magazinok stb. olvasásán keresztül 

Íráskészség 

A tanuló  

– legyen képes ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott 5-6 egyszerű mondat 

viszonylag helyes leírására tollbamondás után 

– legyen képes a tanult minta alapján egyszerű mondatok, rövid szövegek 

megfogalmazására 

– ismerje az üdvözlőlap és bemutatkozó levél írásának alapvető szabályait 

– oldja meg a tankönyv és munkafüzet feladatait 

 

 

 

 

ÉRTÉKELÉS ÉS MINŐSÍTÉS 6. ÉVFOLYAMBAN 

 

Ebben a tanévben is az előzőekben kialakult rendszerben történik a tanulók teljesítményének 

értékelése és minősítése 

Jelesre értékelhető a tanuló teljesítménye, ha. 

- A tanult témakörökben feltett kérdésekre pontos és részletes választ ad, a feladatok 

ellenőrzése során saját munkáját pontosan kijavítja. Párbeszédeket kezdeményez és 

helyesen megoldja a hallás utáni feladatokat. 6 - 8 mondatos szöveget globálisan és 

részleteiben is megért. Felismeri az igék valamennyi alakját. 

- Az ismert 6-8 mondatos szöveget helyes kiejtéssel, ritmusban és intonációval felolvassa. 

Képekről összefüggő 5-6 mondatban beszél. Helyesen kérdez és válaszol a tananyaggal 
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kapcsolatban. A tanult memoritereket hibátlanul elmondja. A szóbeli tevékenységekben 

alkotó módon önként részt vesz. Szerepjátékokban adekvát módon használja a nyelvet. 

Aktuális eseményekről néhány mondatban beszámol. 

- 6-8 mondatos szövegből az információkat pontosan kigyűjti és azokkal feladatokat végez. 

A szöveget globálisan értelmezi, anyanyelvén összefoglalja; illetve idegen nyelven 

tömöríti és helyes magyarsággal lefordítja. 

- Az ismert elemeket tartalmazó 5-6 mondatos szöveget tollbamondás után helyesen leírja. 

Képes összefüggő szöveget szerkeszteni előzetes megbeszélés alapján és mondatait 

logikailag is összefűzi. Egyszerű eseménysort önállóan leír. Alkalmazza a levélírás formai 

szabályait magán levelekben. Projekt munkát készít. Az írásos feladatokat helyesen 

megoldja, önellenőrzést végez és hibáit kijavítja önállóan és pontosan. 

 

Jóra értékelhető a tanuló teljesítménye, ha. 

- A tanult témakörökben feltett kérdésekre helyes válasz ad, a feladatok ellenőrzése során 

saját munkáját javítja. Párbeszédekben részt vesz és kis hiányossággal a hallás utáni 

feladatokat is megoldja. Ismeri és igyekszik gyakorolni a különböző típusú nyelvi anyagok 

feldolgozási technikáit. 5-6 mondatos szöveget jól megért. Felismeri a rendhagyó igék 

alakjait. 

- Az ismert 5-6 mondatos szöveget kevés hibával felolvassa. Képekről összefüggő 

mondatokban kevés hibával beszél. Kérdez és válaszol a tananyaggal kapcsolatban kevés 

hibával. A tanult memoritereket kis tévesztéssel elmondja. A szóbeli tevékenységekben 

önként vesz részt. Szerepjátékokban adekvát módon vesz részt. 

- 6-8 mondatos szövegből a szükséges információkat kigyűjti. Az ismeretlen elemeket 

megpróbálja kikövetkeztetni és a szöveget anyanyelvén összefoglalni illetve helyes 

magyarsággal lefordítani. 

- Az ismert elemeket tartalmazó 5-6 mondatos szöveget tollbamondás után kevés hibával 

leírja. Előre megbeszélt vázlat alapján összefüggő szöveget szerkeszt, mondatait logikailag 

összefűzi. Alkalmazza a levélírás formai szabályait magánlevelekben. Projekt munkát 

készít. Az írásos feladatokat kevés hibával megoldja, önellenőrzést végez és hibáit javítja. 

 

Közepesre értékelhető a tanuló teljesítménye, ha: 

- A tanult témakörökben feltett kérdésekre adekvát nyelvi választ ad. A feladatok 

ellenőrzése során követi társai megoldásait, ellenőrzi és megbeszélés után javítja saját 

munkáját. Párbeszédekben részt vesz és megoldja a hallás utáni értési gyakorlatokhoz 

rendelt közepesen bonyolult feladatokat. 5-6 mondatos szöveget globálisan és részleteiben 

kevés hibával megért.  

- Az ismert 5-6 mondatos szöveget értelemzavaró hiba nélkül felolvassa, lényegét tömören 

anyanyelvén önállóan elmondja. Képekről kevés segítséggel 5-6 mondatban beszél. Kis 

segítséggel kérdez és válaszol a tananyaggal kapcsolatban. A tanult memoritereket 

esetenkénti segítséggel elmondja. A szóbeli tevékenységekben irányítással vesz részt. 

Előzetes felkészülést követően párbeszédet ad elő. 

- 6-8 mondatos szövegből tanári irányítás mellett információkat gyűjt ki. A szöveget helyes 

magyarsággal lefordítani igyekszik. 

- Az ismert elemeket tartalmazó 5-6 mondatos szöveget tollbamondás után sok hibával 

leírja. Az előre megbeszélt vázlat alapján, mintát követve összefüggő szöveget szerkeszt. 

Tisztában van a levélírás formai szabályaival magánlevelekben. Az egyszerű írásos 

feladatokat megoldja, önellenőrzést végez és hibáit kijavítani igyekszik. 

 

Elégségesre értékelhető a tanuló teljesítménye, ha: 

- A tantervi minimumot teljesíti. 
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Angol nyelv 7-8. évfolyam 

A 4. évfolyam végéig elsajátítandó kommunikációs szándékok és fogalomkörök: dőlt betűvel 

A 6. évfolyam végéig elsajátítandó kommunikációs szándékok és fogalomkörök: dőlt és kövér 

betűvel 

A 8. évfolyam végéig elsajátítandó kommunikációs szándékok és fogalomkörök: álló, kövér 

betűvel 

 

KOMMUNIKÁCIÓS SZÁNDÉKOK 

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 

Szándék Kezdeményezés és válasz 

Köszönés Good morning.  

Hello Tom 

Hello, how are you? 

Hi! 

How do you do? 

Good morning. 

Hello Mary. 

Very well, thank you. And 

how about you? 

Hi! 

How do you do? 

Elköszönés Goodbye. 

Bye-bye! 

See you later. 

Good night. 

 Take care. 

Give me a ring some time. 

Have a good trip. Keep in 

touch. 

Goodbye. 

Bye! 

 

Good night. 

Thanks. Bye! 

Thank you, I will. Okay, 

bye. 

Bemutatkozás, bemutatás My name is…This is …. And 

yours?  

 Meet…. 

Have you met Jane? 

May I/Can I/Let me 

introduce myself. 

Let me introduce you to 

Rosy. 

Hello. 

Hi!  

Nice to meet you. Pleased to 

meet you. 

Köszönet és arra reagálás Thanks. 

Thank you very much. 

Thanks a lot. 

It’s very kind of you. 

I want to say thank you for 

your help. 

Not at all. 

You are welcome. 

No problem. 

That’s all right. 

Érdeklődés mások hogyléte 

felől 

How are you feeling today? 

What’s the matter? 

I’m fine, thanks. 

I’m not very well. I’ve got… 

I have many problems. I’m 

in trouble. 

Megszólítás és búcsúzás 

hivatalos levélben 

Dear Mr. Smith, Your sincerely, 
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Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

Szándék Kezdeményezés és válasz 

Tetszés, nem tetszés Do you like it?  

Do you like swimming? 

What do you think of the new 

teacher? 

Yes, I do. No, I don’t. I like it. 

I don’t like it. 

He looks nice. 

Bocsánatkérés Sorry. I am sorry. I beg your 

pardon. Please, forgive me. 

Don’t worry. That’s all 

right. 

Forget it. It doesn’t matter. 

Jókívánságok Merry Christmas, Happy New 

Year, Happy Birthday, 

Congratulations, Many 

happy returns of the day, 

All the best 

Thank you, the same to you. 

Cheers. 

Akarat, kívánság     Would you like a cake? I’d like an ice-cream. 

Véleménykérés, és arra 

reagálás 

What do you think? How do 

you like it? 

I think it is too difficult, I 

don’t like it. 

Egyetértés, egyet nem értés    Do you agree? What’s your 

opinion? 

I think he’s right, I am 

afraid he is wrong, All right. 

OK. 

Elbúcsúzás baráti levélben       Best wishes, I am looking 

forward to hearing from 

you soon. 

 

Tájékoztatás kérése, adása Can you tell me the way to 

…? 

Certainly. Go …… ! 

   

   

Ígéret Will you come and meet me 

at the station? 

Don’t worry, I will. 

Szándék, kívánság     What would you like to do? 

Would you like to have a 

rest? 

I’d like to… . I’d rather…. 

Dicséret, kritika What a nice …!It’s great. 

It’s a good idea. I’m not so 

keen on it. It’s so boring. 

Thank you. 

 I’m sorry. 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 

Szándék Kezdeményezés és válasz 

Dolgok, személyek 

megnevezése 

What is it? 

What’s it in English? 

What does that mean? 

It’s…/ That’s…/This is 

a/an… It’s a kind 

of…/What is it made of…? 

Információkérés, 

információadás 

Where is he? What is she 

doing? 
What’s the time? 

Did you see him? How do 

you make an omelette? 

When does it start? 

 Can you tell me the way to 

the station, please? 

He is in the kitchen. 

She is sleeping. 

It’s half past 2. It’s 2 o’clock. 

Yes, I did. You take two eggs 

and some milk and flour. 

Take the second turning on 

the right. 
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Szándék Kezdeményezés és válasz 

Tudás, nemtudás Where is she? 

Where does he live? 

Do you know where he 

lives? 

I don’t know. 

I have no idea. I can’t tell 

you. 

I haven’t got a clue. 

Bizonyosság, 

bizonytalanság 

Do you think they will 

come? How old do you 

think she is? 

They will probably come. 

She can’t be very old. She 

must be under 25. 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 

Szándék Kezdeményezés és válasz 

Kérés Could you give me a pen?  

Can I have a cup of tea, 

please? 

Would you have a stamp by 

any chance? I’d like you 

to… 

Of course. Here you are. 

Yes, sure.  

Javaslat 

 

Jótanács 

Why don’t we read it 

together? 

What about going out? 

Let’s go to the cinema 

tonight. 

What shall/ should I do? 

Good idea. I’m sorry, but I 

can’t.I’d prefer to go to the 

theatre. I’d rather not. 

You should leave now. 

Meghívás Can we meet at six? Are you 

free on Tuesday? Would you 

like to come to the cinema? 

Yes, I’d love to… No, I am 

afraid I can’t. Yes, that 

would be okay. 

Kínálás What would you like? Help 

yourself! Have an orange. 

Would you like another 

drink? 

Yes, please. No, thank you.  

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok/Kommunikációs stratégiák 

Szándék Kezdeményezés és válasz 

Megértés biztosítása Shall I repeat it? Did you say the castle? 

Sorry, what did you say his 

name was?  

Visszakérdezés, ismétlés 

kérés 

Could you speak a little 

more slowly, please? Sorry, 

that was a bit too fast. 

Would you say it again / 

slowlier, please? 

Magyarázatkérés Sorry, I don’t understand.  

Betűzés kérése Can you spell it for me?  

FOGALOMKÖRÖK 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, történés, 

létezés kifejezése 

Jelenidejűség Present forms of verb 

be 

I’m clever. I’m not 

hungry. 

Are you strong? Yes, 

I am. No, I’m not. 
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Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Present forms of there 

is/there are 

There are five books 

in my bag. 

Present Simple When do you get 

up? I don’t drink 

milk. 

Present Continuous Why is she crying? 

I’m not listening. 

I’m leaving. 

Present Perfect 

Simple 

Have you done your 

room? I haven’t 

finished it yet. 

Múltidejűség Past Simple And then she bought 

me an ice-cream. 

Why didn’t you 

come yesterday? Did 

you see it? 

Jövőidejűség Going to What are you going 

to do on Sunday? 

Future with will When will you be 

fourteen? 

 Imperatives 

 

 

Sit down! Don’t 

stand up! 

  Passive voice in 

present simple 

My shoe is lost. 

  Passive voice in  

past simple 

My shoe was lost. 

Modalitás Képesség 

Lehetőség  

 

 

Szükségesség 

 

 

Kötelezettség 

 

Tiltás 

 

Can 

Be able to 

 

Must 

Have to 

 

 

 

Mustn’t 

Can you swim? 

Can I  drink? 

 Are you able to 

ride a horse? 

People must sleep 

sometimes. Do we 

have to wear this 

uniform? When do 

we have to leave? 

You mustn’t fight. 

Birtoklás kifejezése  Birtokos névmások my book, your pet, 

his/her name 

Have got jelen időben I’ve got two brothers. 

I haven’t got a dog. 

Have you got a 

budgie? Yes, I have. 

No, I haven’t. 

Past forms of have I didn’t have many 

friends in the 

kindergarten. 
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Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Genitive ’s Whose brother is 

he? 

Of The corner of the 

room 

Have with will I will have a Porshe 

when I’m 20. 

Térbeli viszonyok Irányok, hely-

meghatározás  

There is/There are… Where? 

Here, there, left, 

right  

In, on, under,next to  

Prepositions 

Prepositional 

Phrases, Adverbs 

Égtájak 

Opposite, over, 

through, between, 

at… 

Nearby, all over the 

world, North 

West… 

Picture location In front of, behind, 

inside, outside, 

above, at the top of, 

at the bottom of, on 

the left hand side… 

Időbeli viszonyok Időpont Napszakok 

Hónapok, évszakok 

Dátum 

When? In the 

morning, in the 

afternoon, at night 

What time is it? It’s 9 

o’clock. 

Monday, Tuesday… 

spring, summer, 

autumn, winter 

January, 

February… 

Yesterday, last week, 

two years ago, 

tomorrow, next 

week, in 1997, in 

July, at 5 o’clock, on 

Monday. 

 

Gyakoriság How often? Always, often, 

sometimes, never, 

once/twice a week, 

every day 

Időtartam Adverbs of time with 

Present Perfect 

Already, yet,  

just 

How long? + Past 

Simple 

How long were you 

in hospital? For two 

weeks./ Since June. 
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Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Mennyiségi 

viszonyok 

 Singular/plural forms 

of nouns 

Cardinal numbers 1–

20 

How many cats are 

there in the picture?  

There is one cat. 

There are ten. 

Some, any I’ve got some apples 

/ milk. There isn’t 

any. 

Cardinal and ordinal 

numbers 1-199 

Irregular plurals 

Children, people, 

men, women… 

Cardinal and Ordinal 

numbers 1-millions 

12,345,667.98 

First, second… 

Countable and 

uncountable nouns 

 

 

 

Mennyiségi egységek 

Névmások 

How many CDs have 

you got? How much 

money have you got? 

I have got a lot 

of/little money. 

A cup of tea, a piece 

of cake 

All, both, none, 

neither, each, every 

Minőségi viszonyok  Alapmelléknevek és 

ellentétpárok 

What’s it like? 

It’s big, small, 

beautiful, ugly,  

What colour is it? 

It’s red, blue… 

Comparative and 

superlative of short 

adjectives 

Irregular 

comparative and 

superlative forms of 

adjectives 

Tom’s younger than 

Sue. Mary is the 

prettiest girl. 

Good, better, the 

best. 

Bad, worse, the 

worst. 

  Érzékelés igéivel 

használatos 

melléknevek 

What does it 

look/taste/sound/fee

l like? It looks clear. 

Logikai viszonyok  Linking words And/or/but 

Because, too 

so 

Conditional 1, 2 We’ll stay at home 

if it rains. I would 

be happy if you 

wrote. 

Time clauses with 

future meaning 

When dad comes 

home, he’ll be 

angry with you. 

Infinitive to express 

purpose 

I’ve been to London 

to visit the Queen. 



ÉLŐ IDEGEN NYELV ANGOL-NÉMET NYELV 3-8. ÉVFOLYAM 

44 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Függő beszéd  Reported speech 

with present 

reporting verb 

He says he is tired. 

I don’t know where 

he lives. 

Tell him to stop it. 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 Demonstrative 

Pronouns 

This/that/these/those 

Personal Pronouns I, you, he/she/it, we, 

they 

Me, him, them… 

Articles A, an, the 

Indefinite Pronouns Somebody, anybody, 

nobody, everybody 

Some+countable 

noun 

There are some 

pencils in the bag. 

Any+plural noun Have you got any 

sisters? I haven’t got 

any matchboxes. 

Some + uncountable 

noun 

There is some water 

in the vase. 

Any + singular noun There isn’t any juice 

in my glass. 

Nominative and 

Accusative of 

Reflexive pronouns 

Myself… 

 

7. OSZTÁLY EMELT SZINT 

Az emelt szintű csoportok tankönyvtől függetlenül, kompetenciafejlesztő modulok és egyéb 

segédanyagok feldolgozásával dolgoznak.  

 

 

Tartalom 

1. Kommunikációs szándékok 

- Képek részletes leírása 

- Helyek, személyek azonosítása külső leírás alapján. 

- Interjúkészítés különböző megjelenési formában, különböző források felhasználásával. 

 

2. Fogalomkörök 

- Past Simple és Continuous összehasonlító használata. 

- Present Perfect Continuous felismerése és képzése. 

- A névelők használatának speciális esetei (földrajzi nevek, családnevek) 

- Határozatlan és visszaható névmások. 

 

3. Témakörök 

- Ön- és társjellemzés. 

- Földünk és lakóhelyünk védelme. 

- Mániák és őrületek. Egy híres találmány története. 

- Az újságkészítés lépései, problémafelvetés és megoldás célnyelven. 

- Egy szépirodalmi mű feldolgozása 
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Szókincs 

- Aktív:   1100 szó 

- Passzív:    400 szó 
 

8. OSZTÁLY - EMELT SZINT  
Az emelt szintű csoportok tankönyvtől függetlenül, kompetenciafejlesztő modulok és egyéb 

segédanyagok feldolgozásával dolgoznak.  

 

Tartalom 

1. Kommunikációs szándékok 

- Információkérés elképzelt helyzetekben. 

- Preferenciák, egyéni érzelmek kifejezése. 

- Vélemény nyilvánítás-kérés. 

- Kiselőadás készítése. 

- Internetes kutatás. 

 

 

2. Fogalomkörök 

- Past Perfect Tense használata. 

- Százalék kifejezése. 

- Melléknév fokozás használata 

- Függő kérdések és parancsok jelen időben, függő állítások múlt idejű bevezető igével. 

- A feltételes mondatok 2. típusa. 

- A feltételes mód 3. típusa. 

- Passzív szószerkezetek aktív használata. 

- A vonatkozó, általános és visszaható névmások használata. 

 

3. Témakörök 

- A magyar és brit iskolarendszer összehasonlítása. 

- Iskolai szabályzatok. 

- Az én ideális szigetem. 

- Budapest, utazástervezés, jegyrendelés. 

- Az Egyesült Királyság állami berendezkedése és tagországainak jelképei. 

- A különböző üzlettípusok előnyei és hátrányai. 

- A különböző utazási módok előnyei és hátrányai. 

- Feleletválasztós tesztek, felvételi tesztek megoldási technikái, a szóbeli interjún való 

sikeres szereplés titkai. 

- Az egynyelvű szótár használatának előnyei. 

 

 

4. Szókincs 

-  Aktív:  1300 szó 

-  Passzív:   450 szó 
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Német nyelv 7-8. évfolyam 

A 6. évfolyam végéig elsajátítandó kommunikációs szándékok és fogalomkörök: dőlt betűvel 

A 8. évfolyam végéig elsajátítandó kommunikációs szándékok és fogalomkörök: dőlt és kövér 

betűvel 

 

KOMMUNIKÁCIÓS SZÁNDÉKOK 

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 

Megszólítás  Entschuldigung, … 

Köszönés, elköszönés  Guten Morgen / Tag! Auf Wiedersehen! 

Tschüs! 

Köszönet és arra reagálás Danke! Bitte! 

Bemutatás, bemutatkozás  Das ist Peter. Ich heiße … 

Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás Wie geht’s dir? Danke, prima. Und dir? / 

Was fehlt dir? Ich habe Kopfschmerzen. 

Engedélykérés és arra reagálás Kann ich das Fenster öffnen? Ja, bitte. 

Bocsánatkérés és arra reagálás Entschuldigung! Kein Problem! 

Gratuláció, jókívánságok és arra reagálás Herzlichen Glückwunsch zum…! Danke. 

Fröhliche Weihnachten. / Gute Besserung! 

Személyes levélben megszólítás és  

elbúcsúzás 

Liebe(r)… 

Dein(e)…, Viele Grüße. 

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

Sajnálkozás Es tut mir Leid! 

Öröm Ich freue mich, dass…/ Toll! 

Elégedettség, elégedetlenség Es ist prima, dass.. Schade, dass… Schon 

wieder! 

Csodálkozás Oh, das ist aber schön! Ach, so! 

Bánat Schade, dass… 

Bosszúság Das ist aber schlimm! 

Félelem, fájdalom, panasz Ich habe Angst vor … Es tut mir weh. 

Was fehlt Ihnen? 

Harag Du bist gemein! 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

Véleménykérés és arra reagálás. 

Véleménynyilvánítás 

Magst du Mathe? Ja. Was meinst du dazu?  

Meiner Meinung nach… 

Valaki igazának az elismerése és el nem 

ismerése 

Da hast du (nicht) Recht! 

Egyetértés, egyet nem értés Ja, das stimmt! Nein, du hast nicht Recht!  

Tetszés, nem tetszés Das finde ich gut / blöd! / Das gefällt mir 

(nicht)! 

Akarat, kívánság, képesség, kötelezettség, 

szükségesség, lehetőség 

ich will, ich möchte, ich kann, ich muss, ich 

darf, ich soll 

Szándék, terv ich will… 

Dicséret, kritika Klasse! Blödsinn! 

Érdeklődés Wofür interessiert du dich? 
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Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 

Dolgok, személyek megnevezése, leírása Das ist… Meine Mutter ist… 

Események leírása Zuerst…, dann…, zum Schluss. / Es war 

einmal… 

Információkérés, információadás Wie ist …? Prima. / Wie alt bist du? 12 / 

Weißt du…? / Können Sie mir bitte 

sagen…? 

Igenlő vagy nemleges válasz ja, nein, nicht, kein, doch 

Tudás, nem tudás Ich weiß (nicht), dass / ob.. 

Bizonyosság, bizonytalanság Ich weiß es (nicht) genau. /  

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 

Kérés Gib mir bitte …! / Kannst du bitte…? Helf 

mir bitte! 

Tiltás, felszólítás Schreib noch nicht. Öffne die Tür. 

Javaslat és arra reagálás Möchtest du…? Ja, gerne! / Können wir 

gehen? 

Meghívás és arra reagálás Kommst du mit? Ja. Nein, es tut mir Leid. 

Kínálás és arra reagálás Noch ein Stück Kuchen? Ja, bitte. Nein, 

danke. 

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok 

Visszakérdezés, ismétléskérés Wie bitte? Wiederholen Sie bitte. / Sag es 

noch einmal! 

Nem értés  Ich verstehe nicht. / Entschuldigung, ich 

habe es nicht verstanden. 

Betűzés kérése, betűzés Buchstabiere bitte. 

Felkérés lassabb, hangosabb beszédre Kannst du bitte langsamer /lauter 

sprechen? 

Sprich nicht so schnell! 

FOGALOMKÖRÖK 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, történés, 

létezés kifejezése 

Jelenidejűség sein,  

es gibt 

Ich bin heute zu 

Hause. 

Hier gibt es keinen 

Hamburger. 

 Präsens, 

Präsens mit 

Vokalwechsel, 

trennbare Verben 

Die Sonne scheint 

schön. 

Der Zug fährt gleich 

ab.  

Er liest das Buch 

vor. 

Múltidejűség Präteritum  Er hatte ein 

Fahrrad. 

Perfekt Ich habe ein Eis 

gegessen. 
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Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Jövőidejűség Futur (mit Präsens) 

Das Futur 

 

Ich bleibe morgen zu 

Hause. 

Du wirst bei uns 

wohnen. 

sich-Verben Ich freue mich. 

Személytelenség es Es ist kalt. 

Es regnet. 

Birtoklás kifejezése  haben, 

gehören 

Ich habe einen 

Bruder. Die Tasche 

gehört mir. 

Wessen? 

von, -s 

das Buch von Peter, 

Peters Geschichte 

Possessivpronomen Das ist meine 

Familie. 

Térbeli viszonyok Irányok, 

helymeghatározás 

 hier, dort, links, 

Rechts 

oben, unten, hinten… 

Präpositionen mit 

dem A/D: an, auf, 

hinter, in, neben, 

über, unter vor, 

zwischen (A/D) 

Die Vase steht auf 

dem Tisch. 

Ich stelle das 

zwischen die Betten. 

Präpositionen mit 

dem Akkusativ: ohne 

durch, um, für 

Gehen Sie durch 

den Park! 

Präpositionen mit 

dem Dativ: bei, zu, 

von 

aus, mit 

Die Bücher sind bei 

Karl. 

Ich komme von 

meiner Oma. 

Időbeli viszonyok Gyakoriság Wie oft? 

selten, manchmal, 

immer, nie 

Ich gehe jeden 

Morgen in die 

Schule. 

Időtartam wie lange? eine Woche, von … 

bis,  

den ganzen Tag 

Időpont im, um, am, wann? im Winter, um 8 Uhr, 

am Freitag, 

diesen/letzten/vorige

n/ 

nächsten Monat 

Mennyiségi 

viszonyok 

Határozott mennyiség Zahlen bis 1 Million eins, zwei 

erste, zweite 

eine Portion Pommes 

Határozatlan 

mennyiség 

alles, viel, wenig, 

nichts 

alle, einige, keine 

Ich habe viele 

Bücher, aber wenig 

Zeit zum Lesen. 

Minőségi viszonyok  Wie? Ich bin zufrieden. 

Das finde ich prima. 
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Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Was für ein? 

Welcher? 

(Adjektivdeklination) 

Das ist eine leichte 

Aufgabe. 

Ich finde den roten 

Rock modisch  

Vergleiche Dieses Buch ist 

besser, als… 

Er ist nicht so alt, 

wie… 

Dieses Bild ist am 

schönsten. 

Modalitás  mögen, können, 

wollen, müssen, 

sollen, dürfen 

(Präsens) 

Ich möchte ein Eis. 

Er kann nicht 

schwimmen. Er will 

nach Hause. 

Felszólítás  Komm morgen 

wieder! 

Esst schnell! 

Nehmen Sie bitte 

Platz! 

Esetviszonyok Névszók a mondatban Nominativ, Akkusativ, 

Dativ, Genitiv 

Ich zeige den 

Schülern Bilder. 

Logikai viszonyok Alárendelések Kausalsatz denn, weil,  

Objektsatz Ich weiß (nicht), 

dass (ob)... 

Ich weiß, wo du 

wohnst. 

Temporalsatz Als / wenn ..., 

Függő beszéd  mit dem Präsens Sie sagte, dass sie 

heute in die Schule 

geht. 

Szövegösszetartó 

eszközök 

Kötőszók,  und/oder/aber/denn 

weil/dass/ob/ 

névmások  das, 

ich, mich, mir, mein, 

man 

 

7. OSZTÁLY EMELT SZINT 

Ezen kiegészítés tartalmazza azon speciális és kiegészítő ismereteket, amelyeket az emelt 

szintű csoportoknak a normál szintű tanterven túl el kell sajátítaniuk. 

Az emelt szintű csoportok tankönyvtől függetlenül, kompetenciafejlesztő modulok és egyéb 

segédanyagok feldolgozásával dolgoznak  

 

Tartalom 

1. Kommunikációs szándékok 

- Képek részletes leírása 

- Helyek, személyek azonosítása külső leírás alapján. 

- Interjúkészítés különböző témákban 

 

2. Fogalomkörök 
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A főnevek birtokos esete 

Szövegösszetartó erők: dieser, jener 

Gyenge melléknévragozás alany-, tárgy- és részesesetben 

 

3. Témakörök 

1.) Tágabb környezetünk: 

- Szolgáltatások a városban (pl. postán, fodrásznál) 

- Idegen nyelvű nyomtatványok 

- Vidéki élet 

- Német nyelvű országok és fővárosaik 

- Háztípusok 

2.) Közlekedés – Közlekedési szabályok 

3.) Egészség - Sport 

4.) Német nyelvű folyóiratok, magazinok olvasása 

 

SZÓKINCS 

Aktív: 1100 szó 

Passzív: 400 szó 

 
 

8.OSZTÁLY EMELT SZINT 

Ezen kiegészítés tartalmazza azon speciális és kiegészítő ismereteket, amelyeket az emelt 

szintű csoportoknak a normál szintű tanterven túl el kell sajátítaniuk. 

Az emelt szintű csoportok tankönyvtől függetlenül, kompetenciafejlesztő modulok és egyéb 

segédanyagok feldolgozásával dolgoznak. 

 

Tartalom 

1. Kommunikációs szándékok 

Vélemény-nyilvánítás:Meiner Meinung nach… 

Érdeklődés kifejezése: Wofür interessierst du dich? 

Pozitív és negatív reagálások meghívásra 

 

2. Fogalomkörök 

Tárgyi alárendelések 

Kérdőszavak: Worauf? Woran? Worüber? stb. Auf wen? An wen? Über wen? stb. 

Erős és vegyes melléknévragozás 

 

3. Témakörök: 

1.) Iskola 

- Szakkörök bemutatása 

- Továbbtanulás 

- Képességek, tulajdonságok 

- Tanulási módszerek 

- Szolnok és tesvérvárosunk nevezetességei 

- Emberi kapcsolatok – Német hírességekről kiselőadások (írók, költők, sportolók) 

2.) Vásárlás – A szupermarket előnyei és hátrányai. 

3.) Öltözködés – Ruhatáram bemutatása 

4.) Egészséges életmód 

- A német és magyar konyha összehasonlítása. 

Környezet- és természetvédelem 
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5.) Német nyelvű folyóiratok, magazinok olvasása. 

 

SZÓKINCS 

Aktív: 1300 szó 

Passzív: 450 szó 

 

 

 

A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI 7. ÉVFOLYAMON 

 

1. Hallott szöveg értése 

A tanuló 

 Értse meg a tanár egyszerű idegen nyelvű magyarázatát és bizonyos szavak idegen 

nyelvű szemantizációját.  

 Értsen meg változatosabb illetve összefoglalóbb jellegű kérdéseket.  

 Tudja kiszűrni a jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott 8-10 mondatos 

szövegből a lényeget, igyekezzen az ismeretlen nyelvi elemek jelentéseit a 

szövegösszefüggés alapján kitalálni. 

 Ismerje és gyakorolja a különböző szövegfeldolgozási stratégiákat. (bevezető kérdések, 

feltételezések, szöveg utáni feladatok, előkészítés, extenzív hallgatás, információk 

kiválogatása, intenzív hallgatás.) 

 Figyeljen társai megnyilvánulásaira és reagáljon türelemmel és megértéssel azokra. 

 Legyen képes megoldani a különböző nehézségű hallás utáni feladatokat. 

 

2. Beszédkészség 

A tanuló 

- Igyekezzen az új szavakat helyesen kiejteni.  

- A mondatokat a kiejtési és intonációs szabályoknak megfelelően reprodukálni. 

- A feldolgozott szövegek lényegét kiemelni és tanári irányítással a célnyelven egyszerű 

struktúrákba rendezett mondatokban tudja tömörítve elmondani. 

- Tudjon kezdeményezni és fenntartani rövid beszélgetést mindennapos témáról, 

kérdéseket feltenni és megértési probléma esetén segítséget kérni. 

- Tudjon embereket, tárgyakat, képsorokat, eseményeket néhány összefüggő mondattal 

leírni. 

- Tudja a valós vagy szimulált beszédhelyzetek párbeszédeit előzetes felkészülést követően 

szerepjátékok formájában előadni. 

- A memória fejlesztése céljából a megtanult szavak és kifejezések mellett tanuljon meg 3-4 

db verset vagy szöveget. 

3. Olvasott szöveg értése 

A tanuló 

- Tudjon a tudásszintjének megfelelő szöveget önállóan vagy tanári segítséggel megérteni. 

- Igyekezzen ismeretlen szövegelemek jelentését a szövegösszefüggésből kikövetkeztetni. 

- Igyekezzen 8-10 mondatos szöveget önállóan feldolgozni. 

-  Ismerjen meg autentikus szövegeket (prospektusok, nyomtatványok, gyermekirodalom, 

újságok, feliratok stb.), végezzen velük feladatokat. 

- Tudjon érthetően felolvasni olyan szöveget, amelyet a tanárral vagy hanganyaggal 

előzetesen gyakorolt. 
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4. Íráskészség 

A tanuló 

- Tudja a diktált 6-8 mondatos szöveget helyesen leírni, egy eseménysort önállóan, 

emlékezetből leírni. 

- Tudjon 8-10 mondatból álló egyszerű struktúrált szöveget írni előkészítés után 

(fogalmazás, levél, újságcikk, jellemzés, leírás), alkalmazza helyesen a formai 

megkötéseket. 

- Tudja egyszerű mondatait logikai kapcsolatok alapján egybefűzni (és, vagy, de, ha). 

- Tudja a szövegmodelleket saját helyzetére alkalmazni, véleményét írásban egyszerűen 

kifejezni. 

- Elakadás esetén használja a kétnyelvű szótárt. 

- Helyesen oldja meg a különböző jellegű írásos feladatokat. 

- Meghatározott célú mondatmodelleket fordítson magyarra és viszont. 

 

 

ÉRTÉKELÉS ÉS MINŐSÍTÉS 7. ÉVFOLYAMON 

Ebben a tanévben is az előzőekben kialakult rendszerben történik a tanulói teljesítmény 

értékelése és minősítése. 

Jelesre értékelhető a tanuló teljesítménye, ha: 

- Pontosan érti a tanár idegen nyelvű magyarázatát és az egyszerűen elmagyarázható szavak 

idegen nyelvű szemantizációját. Megérti a változatosabb illetve összefoglalóbb jellegű 

kérdéseket és meg is válaszolja. Ki tudja szűrni a szövegből a lényeget, a 

szövegösszefüggés alapján kitalálja az ismeretlen nyelvi elemek jelentéseit. Gyakorolja a 

különböző szövegfeldolgozási stratégiákat. Figyel társai megnyilvánulásaira, türelemmel 

és megértéssel reagál rájuk. Problémáit a célnyelven veti fel. Helyesen megoldja a 

bonyolultabb hallás utáni feladatokat is.  

- Az új szavakat megfelelően ejti. A mondatokat a kiejtési és intonációs szabályoknak 

megfelelően reprodukálja. A feldolgozott szövegek lényegét kiemeli tömörítve elmondja. 

Kezdeményez és fenntart mindennapos témájú beszélgetést. Embereket, tárgyakat, 

képsorokat, 6-8 összefüggő mondatban leír. Egyszerűen, de összefüggően beszél a vele 

történtekről és aktuális eseményekről. A párbeszédeket előzetes felkészülést követően 

önállóan adja elő. Pontosan előadja a tanult memoritereket.  

- Ismeretlen szöveget önállóan megért. Az ismeretlen nyelvi elemeket a 

szövegösszefüggésből kikövetkezteti. Új, 8-10 mondatos szöveget önállóan feldolgoz, 

azokkal feladatokat végez. Angol nyelvben alkalmazza a fonetikus átírást. Érthetően 

felolvas begyakorolt szöveget.  

- A diktált 6-8 mondatot helyesen leírja, egy eseménysort önállóan, emlékezetből ír le. 6-8 

mondatos egyszerű szöveget ír és alkalmazza a formai megkötéseket. Elakadás esetén 

hatékonyan használja a kétnyelvű szótárt. Egyszerű mondatait logikailag összefűzi. 

Autentikus szövegekkel feladatokat old meg.  

 

Jóra értékelhető a tanuló teljesítménye, ha: 

- Megérti a tanár idegen nyelvű magyarázatát. Megérti a változatosabb illetve 

összefoglalóbb jellegű kérdéseket. Kiszűri a szöveg lényegét, a szövegösszefüggés alapján 

általában kitalálja az ismeretlen nyelvi elem jelentését. Ismeri a különböző 

szövegfeldolgozási stratégiákat. Figyel társai megnyilvánulásaira, türelemmel és 

megértéssel reagál rájuk. Problémáit megpróbálja a célnyelven felvetni. Kevés hibával 

megoldja a bonyolultabb hallás utáni feladatokat. 

- Az új szavakat a fonetikai átírásnak megfelelően ejti. A feldolgozott szövegek lényegét kis 

tévesztéssel kiemeli és tömörítve elmondja. Kezdeményez és fenntart mindennapos 
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témájú beszélgetést. Embereket, tárgyakat, képsorokat 6-8 összefüggő mondatban leír. 

Egyszerűen beszél a vele történtekről és az aktuális eseményekről. A párbeszédet előzetes 

felkészülést követően adja elő. Kevés hibával adja elő a tanult memoritereket. 

- Ismeretlen szöveget kis segítséggel megért. Az ismeretlen nyelvi elemeket a 

szövegösszefüggésből kikövetkezteti. Ismer autentikus szövegeket és velük feladatokat 

végez. Új,  8-10 mondatos szöveget önállóan feldolgozni képes. Könnyített irodalmi 

művet olvas. Angol nyelvben alkalmazza a fonetikus átírást. Érthetően felolvas 

begyakorolt szöveget. 

- A diktált 8-10 mondatot kevés hibával leírja, egy eseménysort emlékezetből ír le. 8-10 

mondatos egyszerű szöveget ír és alkalmazza a formai megkötéseket. Elakadás esetén 

szükség szerint használja a kétnyelvű szótárt. Egyszerű mondatait logikailag összefűzi. 

Autentikus szövegekkel feladatokat old meg.  

 

Közepesre értékelhető a tanuló teljesítménye, ha: 

- Megérti a tanár egyszerű idegen nyelvű magyarázatát. Kiszűri a szövegből a lényegét, az 

ismeretlen nyelvi elemek jelentéseit igyekszik a szövegösszefüggés alapján kitalálni. 

Ismeri a különböző szövegfeldolgozási stratégiákat. Figyel társai megnyilvánulásaira, 

türelemmel és megértéssel reagál rájuk. Megoldja a különböző nehézségű hallás utáni 

feladatokat.  

- Az új szavakat általában helyesen ejti. A mondatokat a kiejtési szabályoknak megfelelően 

reprodukálja. A feldolgozott szövegek lényegét kiemeli és tömörítve anyanyelvén 

elmondja. Segítséggel kezdeményez és fenntart mindennapos témájú beszélgetést. 

Embereket, tárgyakat, képsorokat néhány mondattal leír. Egyszerűen beszél a vele 

történtekről. A valós vagy szimulált beszédhelyzetek párbeszédeit előzetes felkészülést 

követően szerepjáték formájában előadja. Értelemzavaró hiba nélkül előadja a tanult 

memoritereket.  

- A tudásszintjének megfelelő szöveget tanári útmutatás alapján megért. Az ismeretlen 

szövegelemek jelentését a szövegösszefüggésből kikövetkezteti. Új, 8-10 mondatos 

szöveget irányítottan képes feldolgozni. Különböző autentikus nyelvi anyagokat ismer. 

Érthetően és a kiejtési szabályoknak megfelelően olvas fel előzetesen szóban gyakorolt 

szöveget. Angol nyelvben ismeri a fonetikus átírás jeleit.  

- A diktált 8-10 mondatos szöveget több hibát ejtve leírja. 8-10 mondatos egyszerű szöveget 

segítséggel ír. Egyszerű mondatait logikailag összefűzi (és, vagy, de). A 

szövegmodelleket saját helyzetére tudja alkalmazni. Elakadás esetén használja a kétnyelvű 

szótárt. Segítséggel megoldja a különböző jellegű írásos feladatokat.  

 

Elégségesre értékelhető a tanuló teljesítménye, ha:  

- A tantervi minimumot teljesíti. 

 

 

 

A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI 8. ÉVFOLYAMON 

Hallott szöveg értése 

A tanuló  

 utasításokat megért, azokra cselekvéssel válaszol;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket, 

eseményeket megért;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szövegből fontos 

információt kiszűr; 
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 jórészt ismert nyelvi eszközökkel, megfogalmazott, kb. 100 szavas szöveg lényegét 

megérti;  

 ismeretlen nyelvi elem jelentését jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 

100 szavas szövegből kikövetkezteti;  

 jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott, kb. 100 szavas szövegben 

képes a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni. 

 

Beszédkészség 

A tanuló  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű mondatokban 

válaszol;  

 egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz,  

 kérdéseket feltesz,  

 eseményeket elmesél;  

 megértési probléma esetén segítséget kér;  

 egyszerű párbeszédben részt vesz.  

 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló 

 ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi elemek segítségével 

megfogalmazott szövegben kikövetkezteti;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szövegben fontos 

információt megtalál;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szöveg lényegét 

megérti; 

 egyszerű történetet megért;  

 jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott, kb. 100 szavas szövegben 

ismeretlen nyelvi elemek jelentését kikövetkezteti;  

 jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott, kb.100 szavas szövegben a 

lényeges információt a lényegtelentől elkülöníti.  

 

Íráskészség 

A tanuló  

 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget diktálás után leír;  

 egyszerű közléseket és kérdéseket írásban megfogalmaz;  

 egyszerű, strukturált szöveget (üzenet, üdvözlet, baráti levelet) létrehoz; 

 ismert struktúrák felhasználásával tényszerű információt közvetítő kb. 50 szavas szöveget 

ír.  

 

 

ÉRTÉKELÉS ÉS MINŐSÍTÉS 8. ÉVFOLYAMON 

Ebben a tanévben is az előzőekben kialakult rendszerben történik a tanulói teljesítmény 

értékelése és minősítése. 

Jelesre értékelhető a tanuló teljesítménye, ha : 

- Az óra menetébe tevékenyen bekapcsolódik, azt saját ésszerű ötleteivel és kérdéseivel 

befolyásolja. Megérti az ismeretlen szavak idegen nyelven történő magyarázatát, az 

összefoglaló jellegű kérdéseket. A szövegből különböző szempontok szerint kiszűri a 

lényeget. Gyakorolja a különböző szövegfeldolgozási stratégiákat. A tanórai 

tevékenységek során a célnyelv használata által együttműködik társaival. A különböző 
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nehézségű hallás utáni feladatokat helyesen megoldja. A gépi hang illetve a tanár 

autentikus illetve kötetlen megnyilatkozásait helyesen értelmezi. 

- A tanult szövegeket helyes kiejtéssel, ritmusban és intonációval reprodukálja, az új 

szavakat a fonetikai átírásnak megfelelően helyesen kiejti, a szövegek lényegét tömörítve 

elmondja. A saját maga által alkotott szövegeket az ismert szabályok szerint érthetően 

interpretálja. Adott témákban beszélgetést kezdeményez, fenntart, azon belül információt 

kér és ad, a partner által előadottakra reagál. A memoritereket pontosan és helyesen 

előadja. A memorizált nyelvi elemeket kreatívan használja. Összefüggően beszél a 

mindennapi életben vele, családjával, és társaival történtekről, aktuális eseményekről 

illetve elvontabb témákról; ezek iránt érdeklődni is tud. A tanultakat tudja saját egyéni 

életére, körülményeire alkalmazni, azokkal kapcsolatos érzelemit kifejezni. Saját 

véleményt alkot és reagál társaiéra.  

- Megérti a számára megfelelő szintű szöveget önállóan, illetve autentikus anyagokat tanári 

segítséggel vagy szempontok szerint. A szövegről általános képet alkot, a szükséges 

információkat megtalálja és a szöveget aprólékosan is feldolgozza. A szöveggel 

kapcsolatos változatos feladatokat helyesen megoldja. Könnyített irodalmi szöveget 

önállóan, házi olvasmányként feldolgoz, ezzel fejlődik extenzív olvasási kézsége. Ismeri és 

alkalmazza a fonetikus átírás jegyeit. 

- Írásbeli feladatához vázlatot készít, ez alapján a szöveg vázmondatait megalkotja és azokat 

logikailag összefűzi. 10-12 mondatos önálló szövegeinek megfelelő külső formát ad. 

Önellenőrzést végez, kéri és felhasználja társai és tanára értékelését. Kifejezi írásban 

tetszését, nem tetszését, érzelmeit és véleményét. Ezekről másoktól is érdeklődik. Írásbeli 

feladatai megoldásakor fennakadás nélkül használja a kétnyelvű szótárt. Ismeri az 

egynyelvű szótár előnyeit. Meghatározott céllal készült mondatmodelleket írásban fordít 

magyarról a célnyelvre és viszont. 

 

Jóra értékelhető a tanuló teljesítménye, ha: 

- Az óra menetébe tevékenyen bekapcsolódik. Megérti az idegennyelvű szómagyarázatok 

nagy részét és az összefoglaló jellegű kérdéseket. A szövegből kevés hiányossággal 

önállóan kiszűri a lényeget. Gyakorolja a különböző szövegfeldolgozási stratégiákat. A 

tanórai tevékenységek során a célnyelv használata által próbál együttműködni. A 

különböző hallás utáni feladatokat kis hibával megoldja. A gép hang illetve az anyanyelvi 

tanár autentikus illetve kötetlen megnyilatkozásait jól értelmezi.  

- a tanult szövegeket helyes kiejtéssel, ritmussal és intonációval reprodukálja, az új szavakat 

a fonetikai átírásnak megfelelően kiejti, a szövegek lényegét tömörítve elmondja. Adott 

témákban beszélgetést kezdeményez, fenntart azon belül információt kér és ad, a partner 

által előadottakra reagál. A memoritereket pontosan előadja. Összefüggően beszél a 

mindennapi életben vele, családjával és társaival történtekről, aktuális eseményekről, 

illetve elvontabb témákról kevés hibával. Ezekről érdeklődik is. A tanultakat tudja saját 

egyéni életére, körülményeire alkalmazni. Saját véleményt alkot.  

- Kevés hiányossággal önállóan megérti a számára megfelelő szintű szöveget illetve az 

autentikus szövegeket tanári irányítással. A szövegről általános képet alkot, a szükséges 

információt megtalálja. A szöveggel kapcsolatos változatos feladatokat megoldja. 

Könnyített irodalmi szöveget kevés irányítással feldolgoz. Ismeri és alkalmazza a fonetikus 

átírás jegyeit. 

- Írásbeli feladatához vázlatot készít, ez alapján a szövegváz mondatait megalkotja és azokat 

logikailag összefűzi. 10-12 mondatos önálló szövegeinek megfelelő külső formát ad. 

Önellenőrzést végez illetve kéri társai és tanára értékelését. Kevés hibával kifejezi 

tetszését, nem tetszését, érzelmeit és véleményét. Írásbeli feladatait megoldásakor jól 
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használja a kétnyelvű szótárt, ismerkedik az egynyelvű szótár előnyeivel. Meghatározott 

céllal készült mondatmodelleket írásban fordít magyarról a célnyelvre és viszont.  

 

Közepesre értékelhető a tanuló teljesítménye, ha: 

- A tantervi minimumkövetelményeket magabiztosan, kevés tanári segítséggel, 

értelemzavaró hibák nélkül , változatos szókincshasználatával, a tanult nyelvtani ismeretek 

birtokában teljesíti, ezzel biztosítja a továbblépéshez szükséges alapokat.  

 

Elégségesre értékelhető a tanuló teljesítménye, ha: 

- A tantervi minimumot teljesíti. 

 
 

VII. Tanulói tevékenységek 
 

Az idegen nyelvi tanórákon azokat a tevékenységi formákat alkalmazzuk, melyek 

segítségével megvalósíthatók a NAT-ban megfogalmazott kiemelt fejlesztési területek: 

– a célnyelv, illetve a nyelvtanulás iránti motiváció és pozitív attitűd megteremtése 

és megőrzése,  

– a nyelvtanulással szemben a nyelvelsajátítás hangsúlyozása,  

– a gyerekek teljes személyiségének holisztikus fejlesztése, 

– minden érzékszervet aktivizáló feladatok biztosítása, 

– a mozgás, az érzelmek, a kreativitás és a fantázia szerephez juttatása, 

– a tanulók háttértudására, korábbi tapasztalataira való építés, 

– a tanulók érdeklődési körének, tehetségének figyelembevétele,  

– az életkori és egyéni sajátosságok, tanulási módok figyelembevétele,  

– a tanulók sikerélményhez juttatása, 

– autentikus anyagok, szövegek, gyermekirodalmi művek alkalmazása,  

– játékosság  – mint a gyerekek számára természetes közeg – megteremtése, 

– megfelelő mennyiségű és minőségú kihívások és a differenciálás biztosítása,  

– kognitív, érzelmi, fizikai képességek változatos módon történő fejlesztése,  

– kooperatív munkaformák alkalmazása,  

– kereszttantervi kötődések kiaknázása,  

– integrált készségfejlesztés megvalósítása, a nyelvi szintnek megfelelő sorrendben,  

– interkulturális ismeretek, a célnyelvi kultúra, illetve a nemzeti szokások és értékek 

összehasonlítása és értékelése,  

– életszerű kommunikatív szituációk teremtése, a természetes interakciók 

hangsúlyozása,  

– az idegen nyelv eszközként való használata kommunikáció és ismeretszerzés 

céljából, tanulási technikák és stratégiák elsajátítása, autonóm nyelvtanulóvá válás. 

 

A következő változatos, érdekes, értelmes – kihívást és élményt jelentő – tevékenységi 

formákat javasoljuk a nyelvelsajátítás fázisában az 5–6. évfolyamokon. 

Minden tevékenység után zárójelben megtalálható a hozzá tartozó kulcskompetencia a 

következő rövidítések szerint: kommunikatív (k), narratív (n), döntési (d), szabálykövető 

(szk), lényegkiemelő (lk), életvezetési (é), együttműködési (egy), problémamegoldó (p), 

kritikai (kr), komplex információk kezelésével kapcsolatos (i). 

– TPR (instrukciók követése mozgással) (szk, egy) 

– Éneklés (az életkornak és érdeklődésnek megfelelő, bonyolultabb, 

esetleg mozgással kísért dalok) (k, egy) 
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– Történetmondás, -hallgatás (n, i) 

– Mondókázás (hagyományos mondókák, illetve modern jazz 

chantok) (k, egy) 

– Játék (kitalálós, megtalálós, utánzós, emlékezetfejlesztő, nyelvi 

vicces, / mozgásos, mutogatós, fantázia, szerepjáték, ügyességi, 

társasjátékok, dominó, kártyajátékok) (egy, k, é, i) 

– Manipulatív, kreatív, alkotói tevékenységek, projektmunkák 

(rajzolás, színezés, vágás, ragasztás, kollázs, plakátkészítés, 

képeslap-, meghívókészítés, modell-, makettkészítés) (p, d, szk, é) 

– Tapasztalatszerző tevékenységek (kísérletezős, kipróbálós, 

megfigyelős, nehezebb, hosszabb, gyorsabb, (szk, é, i, kr)  

– Kommunikatív tevékenységek (szerepjátékok, párbeszédek, 

információhiányon alapuló feladatok) (k, é, egy, i) 

A 7–8. évfolyamokon a nyelvelsajátítással szemben már előtérbe kerül a tudatosabb 

nyelvtanulás. Ez nem jelenti azt, hogy a fent felsorolt tevékenységi formák mindegyike 

eltűnne, hiszen amelyik feladattípusnak az adott életkorban megvan a létjogosultsága, az 

továbbra is megmarad, csak egy magasabb nyelvi szinten valósul meg. A tanulók nyelvi 

szintjének emelkedésével a kommunikatív tevékenységek lehetőségei megsokszorozódnak, és 

lehetőség nyílik bonyolultabb szituációs játékok, szimulációk létrehozására, ahol az integrált 

készségfejlesztésen túl a NAT-ban előírt kiemelt fejlesztési területek és kulcskompetenciák is 

hangsúlyt kapnak. 

Ugyanígy a csoportban végzett kooperatív projektmunkák is nyelvileg nagyobb kihívás elé 

állítják a tanulókat, segítve képességeik, készségeik, kompetenciák fejlődését, miközben valós 

problémákat oldanak meg és értékes, változatos eredményeket, produktumokat hoznak létre. 

Ugyanakkor természetesen a játékoknak is van szerepe, csak a játék formái, típusai és módjai 

változnak meg. A mozgásos, tevékenykedtetetős játékok helyét átveszik a logikus 

gondolkodást, problémamegoldást igénylő, kognitív kihívást jelentő játékok, ahol nagyobb 

szerep jut a célnyelvnek is. Továbbra is népszerűek a kreativitást igénylő, 

emlékezőképességet fejlesztő, csoportos és egyéni feladatok. A gyermekirodalmi művekkel 

kapcsolatos tevékenységi formák azonban jelentősen átalakulnak, a mesék helyett előtérbe 

kerül hosszabb történetek feldolgozása, és az éneklés, körjáték, mondókázás helyét átveszi az 

értő versolvasás, zenehallgatás és a popkultúra dalainak közös órai feldolgozása. 

A továbbiakban felsorolunk néhány, a nyelvoktatásban használt, jellemző tevékenységi 

formát. Mind legalább két nyelvi készséget integráltan fejleszt.   

Szövegfeldolgozás szóban és írásban (dal, vers, történet, párbeszéd, tankönyvi szöveg): 

– igaz/hamis állítások elbírálása (d, kr) 

– ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése (p, lk) 

– hiányzó részek (szavak, mondatok, sorvégek, rímek) kitöltése (p, i) 

– átalakítás (helyszín, szereplők, esetleg a történet végének 

megváltoztatása) (n, kr) 

– átírás (adott műfaji szempontok alapján) (d, p) 

– sorrendbe rendezés (sorok, szerepek, mondatok, félmondatok, 

bekezdések szerint) (d, i) 

– párosítás (címet, képet, szereplőt bekezdéssel, szövegrésszel vagy 

mondattal) (d, i) 

– csoportosítás (versszakonként, szereplőnként) (d, i) 

véleménynyilvánítás (preferenciák, tetszés/nem tetszés indoklással) (kr, lk) 

– interjúkészítés (az íróval, az előadóval, a szereplőkkel) (k, i) 

– levélírás (az írónak, az előadónak, a szereplőknek) (é, n) 

– naplóírás (egy szereplő szemszögéből) (n, é) 
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– párbeszéddé formálás (k, i) 

– önéletrajzírás (az író, az előadó, a szereplők nevében) (i, é) 

– memorizálás (lk, i) 

– információ kikeresése (i, lk) 

– fordítási feladat (műfordítás) (n, szk) 

Projektmunka (a teljes folyamat az előkészítéstől a tervezésen át a bemutatásig tart) 

A feladat témája igazodik a tanulók érdeklődési köréhez és a NAT-ban megfogalmazott 

témakörökhöz (egészséges életmód, környezetvédelem, régi korok emlékei, hazánk és 

Európa, tudományos/technikai újdonságok, kultúra, stb.): 

– poszterbemutató, hirdetőtábla készítése (n, egy) 

– brosúra, prospektus készítése (i, lk) 

– kiállítás szervezése (é, lk) 

– rádióprogram, tévé-műsor készítése (i, é) 

– sajtótájékoztató tartása (n, k) 

– étlap összeállítása (é, lk) 

– diáklevelezés szervezése (k, egy)  

– fax, e-mail, képeslap, hivatalos és személyes üzenetek írása (é, k) 

– kutatómunka szervezése, kérdőív összeállítása, kitöltése és 

adatelemzés (szk, i) 

Játékok (közösségépítő, kommunikatív, probémamegoldó, logikai, verseny jellegű, nyelvi, 

kihívást tartalmazó, humoros, bemelegítő, energetizáló feladatok): 

– „Activity” (k, p) 

– Kakukktojás (p, d) 

– Rejtvények, feladványok (p, i) 

– Kvíz (d, i) 

– Műveltségi vetélkedő (i, d) 

– Barkochba (lk, k) 

–  „Hol járunk?” (n, p) 

– Szinkronizálás (n, egy) 

– Paródia (kr, k) 

– Szó-lánc, szó-póker (szk, egy) 

– Scrabble (i, p) 

– „Keresd a különbségeket!” (lk, p) 

– Jóslás, jövendölés (é, n) 

Az emelt szintű csoportok egyéb tevékenységei 

– Iskolaújság, iskolarádiós adás készítése lehetőség szerint 

– ünnepekhez kapcsolódó tevékenységek, programok (Halloween-party, tökfaragó 

verseny, Valentin-napi versírás stb.) 

– kiegészítő anyagok feldolgozása 

– gyermekirodalmi művek olvasása és dramatizálása 

– versenyeken való részvétel 

– tanulmányi kirándulás szervezése lehetőség szerint, önköltséges alapon 

– karaoke bemutatóra való felkészülés 

 


