
 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 
 

 

 

MŰVELTSÉGTERÜLET 
 

 

MAGYAR NYELV ÉS 

IRODALOM 
1-4. ÉVFOLYAM 

SZANDASZŐLŐSI  ÁLTALÁNOS  ISKOLA, MŰVELŐDÉSI  HÁZ 

ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI  INTÉZMÉNY 

2010 



 

 

 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4.ÉVFOLYAM 

 

 2 

Ajánlás 

 

A magyar nyelv és irodalom tanterv az OM kerettantervének kiegészített változata. 

Az átdolgozásnál felhasznált dokumentumok:  

– 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 

– NAT 2007 

– OM 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: 

 

1. – 4. évfolyamon a magyar nyelv és irodalom tantárgyra 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: 

1. – 4. évfolyam: Hornyák Lászlóné _______________________ 

 
Szolnok, 2010. június 15.
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Kulcskompetenciák - anyanyelvi kommunikáció 

Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a fogalmak, gondolatok, érzések, tények és 

vélemények kifejezését és értelmezését szóban és írásban egyaránt ( hallott és olvasott szöveg 

értése, szövegalkotás), valamint a helyes és kreatív nyelvhasználatot a társadalmi és kulturális 

tevékenységek során, az oktatásban és képzésben, a munkában , a családi életben és a szabadidős 

tevékenységben. 

 
1–8. évfolyam 
 

Célok: 

A magyar nyelv- és irodalomtanítás célja, hogy a tanulók életkori sajátosságainak megfelelően 

a tudatos nyelvhasználat képességét elindítsa, fejlessze, a már meglévő tudásszintet fejlessze úgy, 

mely során a tanulók megtanulnak kreatívan igazodni a kommunikációs helyzetekhez. Felkészülnek 

a magánéleti szerepekre, megfelelő általános műveltséget szereznek. 

Célunk, hogy beszélni, olvasni, írni, gondolkodni tanítsunk, a tanulók a gondolataikat, 

érzéseiket, véleményeiket, az udvarias nyelvhasználat szokásainak megfelelően megfogalmazzák 

szóban és írásban. 

További célunk, az anyanyelv megszerettetése, megbecsülése, a nemzeti kultúra érétkeinek 

megőrzése 

Alakuljon ki bennük egy motivált, mindenfajta kultúrára, kulturális értékre nyitott, érdeklődő, 

befogadói attitűd, az irodalommal és anyanyelvvel való foglalkozás, olvasás, a moziba, színházba 

való járás váljon életük, hétköznapjaik részévé, maguk által is megfogalmazott igénnyé. 

 

Feladat: 

Népünk kulturális örökségének, jellemző sajátosságainak megismertetése, tájékozódás a 

lakóhely kulturális hagyományaiban. A nemzetiségek, etnikai népcsoportok, más népek kultúrájával 

való ismerkedés. 

Az irodalomtanítás fő feladata az olvasásszeretet kialakításán keresztül az irodalmi művek 

befogadása, az életkornak megfelelő olvasottság kialakítása. 

Az irodalmi készségek, kommunikáció, az élőbeszéd, szövegfeldolgozás, szövegértés, írásbeli 

szövegalkotás fejlesztése és az irodalmi művek élvezete. 

Az irodalmi művekre alapozva az éntudat és a magyarságtudat kialakítása, emberi értékek 

tudatosítása, esztétikai érzékenység, érzelmi, erkölcsi nevelés irodalmi példák alapján 

A drámajátékokkal a kapcsolatteremtő képesség és mozgáskultúra fejlesztése, 

fantáziafejlesztés; beszéd és testbeszéd összehangolása; ön- és emberismeret erősítése; 

beszédbátorság fokozása; nyilvánosság előtti szereplésre való felkészítés.  
 

 

1–4. évfolyam 

Célok és feladatok 

 A nyelv az emberi kommunikáció, a gondolkodás, a tanulás közege, előfeltétele és legfőbb 

eszköze. Ily módon alapvető szerepe van a kulcskompetenciák kialakításában, fejlesztésében, és 

meghatározza a tanulás teljes folyamatát. Az irodalom, mint nyelvi művészet a kultúra egyik fő 

hordozója és megújítója, miközben pedagógiai szempontból a szövegértési és szövegalkotási 

képességek fejlesztésének egyik legátfogóbb és leghatékonyabb eszköze, vagyis az anyanyelvi, a 

kulturális és a szociális kompetencia párhuzamos fejlesztését teszi lehetővé.  
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A magyar nyelv és irodalom tanítása az alsó tagozaton alapozó jellegű.  A családi és az óvodai 

anyanyelvi nevelés eredményeiből kiindulva intenzíven fejleszti a beszéd és a beszédértés 

képességét. Új nyelvhasználati tevékenységeket (olvasás, írás, írásbeli szövegalkotás) ismertet meg 

és gyakoroltat a gyermekkel, és ösztönös nyelvhasználatát a tudatosodás irányába fejleszti tovább. 

Mindezt annak érdekében teszi, hogy feltételt teremtsen a szóbeli és írásbeli kommunikáció igényes 

eszközzé fejlesztéséhez. Az anyanyelvi nevelés alapvető feladata az anyanyelvi kompetencia 

fejlesztése oly módon, hogy a tanulók életkoruknak és a konkrét pedagógiai célnak megfelelő 

szinten birtokolják a szóbeli és írásbeli kommunikáció képességét, ideértve a hangzó és írott 

szövegek mellett az audiovizuális közlés és az IST különféle jelenségeinek ( pl. internet, CD-ROM, 

mobilkommunikáció) ismeretét, funkcionális elemzését és gyakorlati alkalmazását. Erre építve válik 

lehetővé az önálló ismeretszerzés és tanulás, ezzel szoros összefüggésben az élethosszig tartó 

tanulás képessége és az arra való igény. 

Mind a befogadó, mind pedig az alkotó, kifejező nyelvi tevékenységek gyakorlása, komplex 

fejlesztése  gazdag nevelési lehetőségeket kínál a személyiség értelmi, érzelmi, akarati 

összetevőinek fejlesztéséhez, társadalmi tapasztalatok szerzéséhez, erkölcsi és esztétikai értékek 

befogadásához, valamint a gyermek társas kapcsolatainak, közösségbe való beilleszkedésének 

elősegítéséhez.  

A tanító feladata, hogy integrált szemléletű, kompetencia alapú tanulási stratégiával, 

változatos tevékenységrendszer szervezésével olyan tanulási helyzetet teremtsen, amelyben a 

gyermek aktív résztvevője a kommunikációs folyamatoknak. Gyakorolhatja a kommunikációs 

helyzetek értelmezését, a társas kommunikációt. Folyamatosan fejlődhet szövegelemző és 

szövegértő képessége, kifejtheti a szövegtartalommal kapcsolatos álláspontját. Megismerheti a 

kommunikáció különféle (verbális, nem verbális, képi, hangzó) módjait, lehetősége van az 

önkifejezés többféle formájának kipróbálására, így egyre pontosabbá válhat gondolatainak, 

érzéseinek, véleményének kifejezése. Megtapasztalhatja az információk szűrésének, válogatásának, 

csoportosításának szükségességét. A tevékenységrendszer fontos területe az önálló tanulás 

készségeinek fejlesztése, helyes szokásainak alakítása. Ilymódon a magyar nyelvi és irodalmi 

nevelés kitüntetetten kapcsolódik az ember és társadalom, a könyv-és könyvtárhasználat, valamint 

az informatika műveltségterületéhez. 

Az anyanyelvi kultúra alapozásával, az olvasás-szövegértés fejlesztésével szorosan 

összefonódik a gyerekek irodalmi nevelése. Ennek középpontjában a művek aktív, élményt jelentő 

befogadása áll. Az irodalmi művekkel folytatott aktív párbeszéd révén jön létre a kapcsolat múlt, 

jelen és jövő között. Ez biztosítja a kultúra folytonosságát és folyamatos megújulását, segíti az 

egyént kulturális önazonosságának kialakításában, meghatározó szerepe van az érzelmi élet, a 

kreativitás, az esztétikai és történeti érzék fejlesztésében, az emberi és társadalmi problémák 

megértésében, átélésében, a saját és mások kultúrájának megismerésében, az én és a másik közötti 

különbség, az idegenség megfogalmazásában és a másság erre épülő tiszteletében.  Az 

olvasmányélmények megbeszélése alkalmat teremt a többféle értelmezés lehetőségének 

felismeréséhez és gyakorlásához, a saját olvasat vállalásához, a képteremtő képesség fejlesztéséhez, 

a beleéléshez. A kisiskolások irodalmi nevelési céljainak megvalósításában kitüntetett szerepe van a 

drámapedagógiai eljárások alkalmazásának. 

A magyar nyelv és irodalom tantárgy olvasmányanyaga nevelési megfontolásokból többféle 

szöveget tartalmaz. A szépirodalmi és az ismeretterjesztő szövegek mellett fontos, hogy nem 

irodalmi szövegformákkal is foglalkozzanak a tanulók.  Az olvasott szövegek segítik a 

környezetben való eligazodást, ismereteket közvetítenek a társadalomról és a természetről, a 

hazáról, a családról és más alapvető emberi kapcsolatokról. Népünk múltjának történetei és 

kiemelkedő személyiségeinek példája, a nemzetiségek és etnikai népcsoportok kultúrájával való 

ismerkedés erősíti a gyerekek nemzeti azonosságtudatát. A szereplők magatartásának elemzése, 

jellemvonásaik és tetteik motívumainak vizsgálata erkölcsi értékrendet alakít, a másik ember 

tiszteletére, szociális érzékenységre, a környezetért érzett felelősségre nevel. A drámajátékok 
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elősegítik a kapcsolatteremtést és az együttműködést, fejlesztik a mozgáskultúrát, természetes 

helyzeteket kínálnak a szövegalkotáshoz, a kreativitás fejlesztéséhez, a beszéd és a testbeszéd (nem 

verbális kifejezőeszközök) gyakorlásához, összhangjának alakításához. 
  

Fejlesztési követelmények 

 

 Az 1-4. évfolyam magyar nyelv és irodalom tanításának alapfeladata a beszéd és a megértés 

folyamatos fejlesztése, az olvasás és a kézírás megtanítása, a helyesírás megalapozása, a szövegértés 

és a szövegalkotás elemi szintű gondolkodási és nyelvi műveleteinek elsajátíttatása és 

gyakoroltatása, ehhez pedig elemi ismeretek nyújtása a magyar nyelv rendszeréről, valamint a 

szóbeli és az írásbeli nyelvhasználat egyszerűbb szabályairól.  

 

 A beszédkészség, a szóbeli szövegalkotás és a megértés fejlesztése a tanító folyamatos 

feladata. Ennek különös jelentőségét részint az adja, hogy e képességcsoport képezi alapját és 

kiinduló pontját valamennyi újonnan megtanulásra kerülő nyelvi tevékenységnek, részint pedig az, 

hogy fejlettsége döntően meghatározza a gyermek kortársaival való kapcsolattartásának és iskolai 

pályafutásának sikerét. Ezért különösen fontos a kulturált nyelvi magatartás megalapozása 

szabálytanulással, élethelyzetekben páros és csoportos gyakoroltatással, szokásalakító tréningekkel. 

A szókincs aktivizálása szövegalkotó feladatokkal, a narráció ösztönzése, gyakoroltatása. 

Magabiztos fellépés, a szóbeli kommunikáció nem verbális eszközeinek és segédeszközök 

magabiztos használata. Törekvés a változatosságra, az esztétikai minőség érzékelése és tisztelete. 

 

Olvasás, az írott szöveg megértése fejlesztési terület magában foglalja az olvasás 

jelrendszerének eszközszintű elsajátítását és használatát. Az első olvasási sikerek meghatározó 

erejűek az olvasóvá válás, az olvasással kapcsolatos pozitív viszonyulások kialakulásának 

folyamatában. Ezért a tanulók egyedi sajátosságaira tekintettel, differenciáltan kell megszervezni az 

olvasástanulás folyamatát, haladási tempóját az első osztályokban a tanulási kudarcok, a 

tevékenységgel kapcsolatos szorongások, gátoltság kialakulásának megelőzése érdekében. Az értő 

olvasás fejlődésében fontos szerepe van a szöveggel való foglalkozásnak. Ennek során a művészi 

szövegek elsődleges megértésén túl a mélyebb tartalmi rétegeket kibontó szövegelemzést 

gyakorolják a gyerekek a tanító irányításával. A fejlesztés eredményeként elvárható, hogy a tanuló 

néma olvasás útján megértse tankönyvei szövegének, a feladatok utasításainak lényegét.  A 

szövegekből pontosan emelje ki az információkat, s használja fel azokat új feladathelyzet 

megoldásához. Az olvasási képesség fejlesztésének további feladata az 1–4. évfolyamon az 

értelmező (interpretáló), a kritikai és kreatív olvasás megalapozása, valamint az olvasástechnika 

fejlesztése, a kifejező felolvasás gyakoroltatása is. 
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A kisiskolások nevelésében az olvasástanulással szorosan összekapcsolódva valósul meg az 

irodalmi ismeretek alapozása. Ennek lényege az olvasás iránti érzelmi és gondolati érdeklődés 

felébresztése, a képzelet mozgósításával a képteremtő képesség fejlesztése, tapasztalatszerzés, pl. 

művek formai jellemzőiről, a költői nyelv néhány sajátosságáról, művek témájáról, szereplőiről, 

élethelyzetekről, esztétikai fogalmakról. A szövegfeldolgozás folyamatában már kisiskolás korban 

megkezdődhet az irodalom és az olvasó kapcsolatának alakítása, az irodalmi művek erkölcsi, 

érzelmi, esztétikai értékei iránti fogékonyság megalapozása, az ízlésfejlesztés, valamint a 

társművészetek bekapcsolásával a komplex esztétikai nevelés. Ismerkedés a magyar és az európai, 

valamint a világirodalom kiemelkedő alkotásaival, alkotóival, korszakaival. Önálló gondolkodás, az 

önkifejezés kulturáltsága, a kulturális és történeti másság felismerése, megértése és erre épülő 

tisztelete. 

 

 Az írásbeli szövegalkotás szabályainak megtanítása különböző témájú és szövegtípusú 

olvasmányok feldolgozásával valósul meg. Ezek szolgálnak mintául a gyermekek fogalmazásaihoz, 

nyitnak utat a későbbi kreatív alkotásokhoz, a képzelet, az érzelmek, a gondolatok önálló 

kifejezéséhez. A szövegek az árnyalt, gazdag szókincs kialakításának forrásai is, hozzájárulnak az 

önkifejezés igényének kielégítéséhez és képességének fejlődéséhez. A témaválasztás és a 

szövegalkotás előkészítése döntően meghatározza az önálló alkotás sikerét. Ezért a gyerekhez 

közeli, érdeklődésére számot tartó, képzeletét, kreativitását ösztönző témát célszerű választani. Az 

előkészítést minden esetben a tanulók fejlettsége, egyéni fejlesztési igénye határozza meg. Mivel e 

tekintetben jelentős eltérések lehetnek egy-egy tanulócsoporton belül, a differenciált 

tanulásszervezés feltétlenül javasolt.    

 

Az íráskép egyénivé, az írás eszközzé fejlesztése a kézírás megtanításával kezdődik. A 

betűformák és -kapcsolások elsajátításán keresztül vezet az út az írás automatizálásáig. Olyan 

írástempóra kell szert tenniük a tanulóknak, amely kiszolgálja a tanulási igényeket. Az íráskép 

tetszetős külalakjának érdekében kívánjuk meg a gazdaságos és esztétikus szövegelrendezést, a 

szabályoshoz közel álló betűtípus használatát, amely nem zárja ki az egyéni vonásokat. A fejlesztés 

eredményeként a tanulók betűtévesztés, -csere, -kihagyás nélkül a helyesírásnál jelzett normák 

megtartásával írnak az alsó tagozat végére. Írásuk olvasható, füzetvezetésük rendezett. Ezt segíti a 

képi közlés (vizuális információk), a szövegtagoltság, a tipográfiai eszközök, ábrák, jelek 

szerepének figyelembevétele a szöveg jelentésének megértésében. 

 

Anyanyelvi ismeretek, helyesírás témakör a tudatos nyelvszemlélet, az emeltebb igényű 

anyanyelvhasználat alakításának az eszköze. Ennek keretében a magyar nyelv rendszerére 

vonatkozó elemi ismereteket szerezhetnek a tanulók. A fogalomalkotás nyelvi tapasztalásra épül. A 

nyelvtani ismeretekhez kapcsolódik a helyesírási szabályismeret és a folyamatos gyakoroltatás 

eredményeképpen a helyesírási készség elemi szintjének kialakítása. A szabályalkalmazással 

párhuzamosan futó fejlesztési feladat a tanulók önellenőrzésének és hibajavító tevékenységének, a 

helyesírási szótár használatának szokássá fejlesztése. 

 

A tanulási képesség fejlesztése, az ismeretfeldolgozási technikák tanítása már az alsó tagozat 

bevezető szakaszában megkezdődik. Ennek keretében megismertetjük a tanulókat az ismeretszerzés 

írásbeli forrásaival, lehetőségeivel, a könyv- és könyvtárhasználattal, verbális és nem verbális 

(hangzó és képi) információk feldolgozásának gyakorlásával. A fejlesztés fontos mozzanata a 

szótárak, gyermeklexikonok, enciklopédiák tanulmányozása, az Infokommunikációs Technikák 

alkalmazása. Az ismeretfeldolgozási technikák közül a gyűjtött adatok célszerű elrendezésének; a 

vázlat készítésének gyakorlása tanítói segítséggel. Változatos feladathelyzetekben szerezhetnek 

tapasztalatokat a tanulók az információk felhasználásának módjairól, a tanult ismeretek 
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tömörítésének, összefoglalásának, rendezésének célszerű eljárásairól. A memoriterek tanulása 

közben kipróbálhatják a különféle szövegtanulási technikákat, emlékezetük megtartó képességének 

határait, egyéni tanulási stílust alakíthatnak ki.  

A könyvtárhasználat részint az információforrások megismerésével, részint a könyvtár 

használatának gyakorlásával, a könyvtárban végzett önálló ismeretszerző tevékenységek 

megismerésével és alkalmazásával alapozza az önálló tanulás képességét.  
 

A műveltségterület tantárgyi rendszere, heti óraszámai 
 

Évfolyam 1. 2. 3. 4. 

Heti óraszám 8 8 7 7 

Évi óraszám: 296 296 259 259 

 

A tanulók értékelése 
 

A magyar nyelvi és irodalmi műveltségterületet közvetítő órákon az értékelés alapjául az érvényben 

levő Nemzeti alaptanterv, illetve az adott kerettantervben, valamint a rá épülő iskolai programban 

megfogalmazott fejlesztési célok és feladatok szolgálnak. 

Ezek értelmében a pedagógus folyamatosan végezzen az osztályában személyre irányuló értékelést, 

illetve visszatérően az osztályt érintő, teljes körű értékelést is. Az értékelés kritériumait ismerjék a 

tanulók, sőt ezeknek megfelelően ők maguk is végezzenek önértékelést, illetve folyamatosan 

sajátítsák el társaik értékelésének a tapintatos formáit. Célszerű külön értékelni az önálló 

tevékenységeket, önálló teljesítményeket és a közös, ill. a csoporttevékenységet. Fontos, hogy a 

tanulók az ellenőrző, értékelő feladatok elvégzése után maguk is pontosabb képet alkothassanak 

saját és társaik képességeiről, felismerjék hiányosságaikat, érezzék szükségét a hiányok pótlásának, 

a hibák kijavításának. 

A tanulók munkájának megítélésében hangsúlyos szerepet kapjon a szóbeli és az írásbeli 

kommunikációs készség: az írás, a helyesírás, az olvasás, a szóbeli és az írásbeli szövegalkotás 

értékelése. A beszédkészség mérése folyamatos legyen, ám minden esetben jellemezze a 

személyiség tisztelete; hiszen célja elsősorban az önismeret fejlesztése, az önbizalom erősítése. Az 

anyanyelvi tudás értékelésében meghatározó az anyanyelvi jártasságok, képességek, készségek 

szintjének az ellenőrzése. A nyelvi rendszer ismerete csak eszközjellegű, a nyelvi tudatosság 

fokozatos fejlesztését, a kommunikáció tanulását szolgálja. 

Az értékelés döntően személyre szóló, fejlesztő legyen, vagyis a tanuló aktuális teljesítményét saját 

korábbi teljesítményéhez is viszonyítsa. A reális és ösztönző értékelés alapja a tanulók tudásának, 

teljesítményének alapos ismerete. E tekintetben nagy jelentősége van a folyamatos megfigyelésnek, 

adatgyűjtésnek, az adatok rendszerezésének, reflektálásának. Formáló-segítő értékelésre van 

szükség, vagyis megerősíteni, visszaigazolni, amit a tanuló már tud, amit sikeresen old meg, 

egyúttal útmutatást adni arra nézve: hogyan emelhetné tudását, teljesítményét még magasabb 

szintre. 

A tanár változatosan, árnyaltan értékelje a tanulók munkáját. A tanári értékelés formáját tekintve 

lehet verbális vagy nonverbális, ill. szóbeli vagy írásbeli visszajelzés (ez utóbbiak egy szótól a 

szövegig terjednek). A tanár figyelme terjedjen ki a tanulók írásbeli munkáinak folyamatos 

javítására, szöveges értékelésére is. 

A tanulók értékelésének fajtáit tekintve szükség van év eleji diagnosztikus értékelésre, folyamatos 

formatív értékelésre, valamint szummatív értékelésre. 
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Diagnosztikus: 

– Az év eleji diagnosztikus értékelés azt mutatja meg: mi az, amit a tanuló tud, amire képes, 

honnan indítható a fejlesztés. 

– Év eleji felmérés. 

– 2. és a 4. évfolyam végén felmérés. 

Formatív: 

– A formatív értékelés célja elsősorban a tudás, a teljesítmény változásának követése, 

visszaigazolása a megerősítés, a fejlesztés és a korrigálás érdekében. 

– Egyéb tanulói tevékenységek értékelése: tanórai tevékenység; szerepvállalás a 

csoportmunka során; 

– Tanári irányítással, csoportmunkában vagy egyénileg végzett egyszerű projektmunka. 

– Helyesírás felmérése. 

Szummatív: 

– Témazáró anyanyelvi és irodalmi dolgozatok. 

– Év végi felmérések. 

– Országos kompetenciamérés 

 

Az ellenőrzés különféle formái harmonikusan jelenjenek meg a nevelési folyamatban, pl. szóbeli 

feladatmegoldás, írásbeli feladatmegoldás, cselekvés, vizuális megjelenítés, szóbeli felmérés, 

írásbeli felmérés, szóbeli felelet, írásbeli felelet, szóbeli beszámoló, szóbeli házi feladat, írásbeli 

házi feladat, dolgozat, feladatlap, memoriter mondása. A feladatlapok tartalmazzanak 

feleletválasztó, feleletalkotó és képességjellegű tudást mérő feladatokat egyaránt. 

A tanulók munkájának az értékelése az iskolai minőségbiztosítás alapja is egyben, a pedagógus 

önszabályozásának az eszköze. 
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1. évfolyam 
TÉMAKÖRÖK, TARTALMAK 
 

Heti 8 óra 

Éves óraszám: 296 óra 

 

 Témakörök Éves óraszám 

I. A gyermek megfigyelése év elején, az olvasás és írás 

előkészítése 

48 óra 

II. Az olvasás és írás jelrendszerének megtanítása 190 óra 

III. A gyakorlásra felhasználható órakeret (hangos olvasás, 

néma-értő olvasás, írás-íráshasználat). 

46 óra 

IV. Tanulási képesség fejlesztése. 2 óra 

V Összefoglalás, felmérések, és javításuk. 10 óra 

. Összesen: 296 óra 

 
 

 

1. évfolyam 
 

Témakörök, tartalmak Belépő tevékenységformák 

 

Beszédkészség, szóbeli szöveg megértése 

 és alkotása 

A helyes beszédlégzés. A hangok tiszta 

artikulációja, időtartama. A helyes kiejtés. A 

kijelentő és a kérdő mondat hanglejtése. A 

mindennapi érintkezés nyelvi fordulatai. 

Szókincsfejlesztés Törekvés a kifejező és a mások 

számára érthető beszédre. Esztétikai és erkölcsi 

fogalmak (szép-csúnya, jó-rossz) használata a 

mindennapi élmények kapcsán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A helyes légvétel, gazdálkodás a levegővel. 

A beszédritmus megfigyelése, utánzása 

beszédben, felolvasásban rövid verseken, 

mondókákon. Érthető és értelmes beszéd: 

szavak, szószerkezetek, mondatok helyes 

ejtésének gyakorlása. Jól ritmizálható 

mondókák, versek tanulása, előadása. 

Érzelmek kifejezése némajátékkal. 

Felelgetős mondókák előadása párokban, 

együtt-működés a társakkal. Szituációs 

játékkal: köszönés, bemutatkozás, kérdezés, 

kérés, ajándékozás, köszöntés, 

köszönetnyilvánítás, megszólítás, 

válaszadás. 

Szöveghez kapcsolódó kérdések 

megválaszolása. Feladatok utasításának 

értelmezése. 

Képolvasás, mesemondás. A szókincs 

bővítése, pontosítása szövegkörnyezetben 

történő értelmezéssel. 

Az ellentétes jelentésű szópárok 

használatával a mindennapi –különféle 

médiumok révén szerzett- élmények kapcsán 

folytatott beszélgetésekben való részvétel. 

IKT eszközök használata. 

 

Mindennapos tevékenységek:  

 Részvétel a napi reggeli 
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Témakörök, tartalmak Belépő tevékenységformák 

 

„beszélgetőkörben” 

 Mesehallgatás (kincsesfüzet)  

 Élménymegosztás 

 Én üzenet 

 Ritmikus tevékenység 

 

Az olvasás és az írás tanulásának előkészítése 

A beszéd, a beszédészlelés és -értés fejlesztése. A 

mondat felbontása szavakra, a szavak szótagokra, 

a szótagok hangokra. A mondat, a szó, a szótag, a 

hang fogalmának tapasztalati alapozása.  A 

jelfunkció. A hangok sorrendisége a szavakban.  

Tájékozódás a testsémán, térben, síkban; a 

relációs szókincs tartalmának pontosítása. Az 

alakfelismerés. A szem és a kéz mozgásának 

összehangolása.  Finommozgások fejlesztése.  

 

 

A beszédészlelés és -értés gyakorlása 

mesehallgatással. A nyelvi tudatosság 

fejlesztéséhez analizáló gyakorlatok: szótagolás, 

hangokra bontás; szintetizáló gyakorlatok: 

hangösszevonások, szavak alkotása. 

Mondatalkotás eseményképről. A helyzetet 

meghatározó kifejezések (relációs szókincs) 

megismerése és használata. Formák 

fölismerése, különbségeik és azonosságaik 

megállapítása. A tájékozódás gyakorlása térben 

és síkban. 

Az olvasáshoz, íráshoz szükséges helyes 

testtartás gyakorlása, a helyes írásszokások 

alapozását segítő gyakorlatok. Az 

írástevékenység megkezdése, betűelemek 

alakításával, kapcsolásával. 

Általános alapozás 

 Nagy – és finommozgások  

 Saját test érzékelésének biztonsága 

 Oldaliság (lateralizáció) 

 Auditív és vizuális észlelés, emlékezet 

 Szem-kéz koordináció 

 Szemmozgás 

 Finommotorika 

 Fonaljáték 

 Ujjgyakorlatok 

 Formarajzok 

 

 

Az olvasás jelrendszerének megtanítása 

Az olvasás jelrendszerének elsajátítása és 

felhasználása szavak, szószerkezetek, mondatok, 

rövid szövegek hangos és néma olvasásához. 

Nyelvtani fogalmak tapasztalati úton való 

megismertetése: a mondat, a szó, a magánhangzó, 

a mássalhangzó, rövid és hosszú hangok, egy-, 

két-, háromjegyű betű, az ábécé. A nagybetűk, a 

mondatzáró írásjelek használatának 

megfigyeltetése. 

 

A hangoknak megfelelő kis- és nagy 

nyomtatott betűk megtanulása, gyakorlása. 

A betűknek megfelelő hangok helyes 

kiejtése. Betűcsoportok, szavak, 

szószerkezetek, mondatok hangos olvasása, 

értelmezése. A pontosságra törekvő hangos 

olvasás gyakorlása szövegeken. Az értő 

néma olvasást megalapozó feladatok 

megoldása és követő olvasás. 
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Témakörök, tartalmak Belépő tevékenységformák 

 

Az írás jelrendszerének megtanítása 

Kis- és nagybetűk írásának elsajátítása. A 

szabályos betűalakítás és -kapcsolás: betűk, 

szavak, szószerkezetek, rövid mondatok írása.  

A helyesírás alapozása a szavak hang- és 

betűsorának egyeztetésével. 

 

A szabályos betűalakítás és -kapcsolás 

gyakorlása.  

 Szavak, szószerkezetek, mondatok írása 

másolással, írott majd nyomtatott mintáról. 

Kezdetben rövid, majd egyre hosszabb szavak 

írása látó/halló előkészítés után tollbamondásra 

és írásminta nélkül, emlékezetből. 

 

Olvasás, szövegértés, irodalom 

Népköltészeti és műköltészeti alkotások: mesék, 

mondókák, sorolók, rövid gyermekjátékok. A 

mindennapi életből, a természeti környezetből vett 

témájú rövid szépirodalmi szövegek, versek és 

prózai alkotások, ismeretterjesztő és hétköznapi 

szövegek. Az olvasottak tartalmának és címének 

összefüggése. A próza és a vers különbsége. 

Egyszerű mondatok szó szerinti jelentésének 

megértése. Az esztétikai nézőpont megalapozása: 

a szép megtapasztalása természeti környezetben, a 

mindennapi élet tárgyaiban. 

 

A szereplők, a helyszín, az események 

megfigyelése. Kapcsolat keresése az olvasott 

szöveg és a tanuló saját élményei, 

tapasztalatai között.  A vers hangulatának 

fölismerése, ritmizálása tanítói segítséggel. 

Az olvasott szöveg megértésének 

bizonyítása elmondással és 

feladatmegoldással. Illusztráció készítése. 

 

A tanulási képesség fejlesztése 

Az önálló feladatvégzés lépései.  A könyvtár 

szolgáltatásai, a könyvkölcsönzés módja. Olvasási 

szokások. Gyermeklexikon használata.  

Az önálló feladatvégzés lépéseinek 

gyakorlása. Kérdésekre válasz keresése 

ismert szövegből.  

Látogatás az iskolai könyvtárban. Válogatás 

a korosztálynak készült könyvekből: 

képeskönyvek, mesekönyvek, 

ismeretterjesztő könyvek megfigyelése.  A 

könyvtárban szokásos viselkedési szabályok 

tanulása, gyakorlása. Szavak magyarázata 

gyermeklexikon használatával. IKT 

eszközök használata. 

 

Társadalmi ismeretek 

A szűkebb és a tágabb család, a családtagok 

kapcsolatai, a gyerekek helye a családban. 

Lokálpatriotizmus, a lakóhely ismerete. 

  

A gyermek környezetében élők 

cselekedeteinek megfigyelése. Beszámoló 

saját életének eseményeiről. Az 

olvasmányokban megfigyelt élethelyzetek 

megjelenítése, megbeszélése. Részvétel 

közösségi tevékenységben. 

 

Tánc és dráma 

Érzékelő, utánzó és memóriafejlesztő játékok. 

A beszéd, az ének, a mozgás összekapcsolása 

játékhelyzetekben. 

Történetek mindennapi élethelyzetek 

(konfliktusok) feldolgozása a báb és a drámás 

eljárásokkal. 

 

Utánzó játékok. Énekes népi 

gyermekjátékok összekapcsolása mozgással, 

előadásuk társakkal. Az olvasott történetek 

reprodukálása bábozással, szerepjátékokkal. 
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Memoriter 

 

Szabadon választható versek, népköltészeti mondókák, sorolók, nyelvtörők, verses mese elmondása 

fejből. Mennyiségét a tanulócsoport teherbíró képességét figyelembe véve kívánatos meghatározni. 

 

A továbbhaladás feltételeit nem határozzuk meg, mivel az első és a második évfolyamot egy 

fejlesztési szakasznak tekintjük. 

 

Értékelés - 1. osztály 
 

Kulturált nyelvi magatartás, beszédművelés, szóbeli szövegek alkotása és megértése 

Kiválóan megfelelt: 

- A hangokat tisztán ejti (beszédhibás tanulóra nem vonatkozik) 

- A szókapcsolatokat, rövid, egyszerű mondatokat, mondókákat, verseket helyes hangsúllyal 

és hanglejtéssel ejti. 

- A hangok időtartamát helyesen ejti (mgh., msh) 

- Jól alkalmazza a köszönés, bemutatkozás, kérdezés, kérés, ajándékozás, köszöntés, 

köszönetnyilvánítás nyelvi formáit. 

- A szöveghez kapcsolódó feladatokat, utasításokat önállóan értelmezi, helyesen elvégzi. 

- Szókincse gazdag, a képolvasás, mesemondás során gondolatait összefüggően, értelmesen 

kifejezi. 

 

Jól megfelelt: 

- A hangokat tisztán ejti (beszédhibás tanulóra nem vonatkozik) 

- A szókapcsolatokat, rövid, egyszerű mondatokat, mondókákat, verseket többnyire helyes 

hangsúllyal és hanglejtéssel ejti. 

- A hangok időtartamát többnyire helyesen ejti. 

- A legtöbb esetben jól alkalmazza a köszönés, bemutatkozás, kérdezés, kérés, ajándékozás, 

köszöntés, köszönetnyilvánítás nyelvi formáit. 

- A szövegekhez kapcsolódó feladatokat, utasításokat önállóan értelmezi, kevés hibával 

elvégzi. 

- Szókincse életkorának megfelelő, a képolvasás, mesemondás során gondolatait ki 

segítséggel összefüggően, értelmesen kifejezi. 

 

Megfelelt: 

- A hangokat tisztán ejti. (beszédhibás tanulóra nem vonatkozik) 

- Tanítói segítséggel tudja a hangsúlyt és hanglejtést érzékeltetni szókapcsolatokban, rövid 

egyszerű mondatokban, mondókákban, versekben. 

- A hangok időtartamának helyes ejtését segítséggel képes javítani. 

- Nem minden esetben alkalmazza helyesen a köszönés, bemutatkozás, kérdezés, kérés, 

ajándékozás, köszöntés, köszönetnyilvánítás nyelvi formáit. 

- A szövegekhez tartozó feladatokat, utasításokat tanítói segítséggel értelmezi, helyesen 

elvégzi. 

- Szókincse életkorának megfelelő, de bővítésre, pontosításra vár, képolvasás, mesemondás 

során tanítói irányítással érthetően – mondatokban – fejezi ki gondolatait. 

 

Felzárkóztatásra szorul: 

- Utánmondással tudja helyesen ejteni a hangokat. 
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- Utánmondással tudja a hangsúlyt és a hanglejtést érzékeltetni szókapcsolatokban, rövid 

egyszerű mondatokban, mondókákban, versekben. 

- Gyakran elmulasztja vagy csak figyelmeztetéssel alkalmazza a köszönés, bemutatkozás, 

kérdés, kérés, ajándékozás, köszöntés, köszönetnyilvánítás nyelvi formáit. 

- A szövegekhez kacsolódó feladatokat, utasításokat csak tanítói segítséggel képes elvégezni, 

javítani. 

- Szókincse bővítésre szorul, szószintű a képolvasása, gondolatait csak tanítói segítséggel, 

kérdésekkel képes értelmesen kifejezni. 

 

Olvasás jelrendszerének előkészítése, megtanítása, begyakorlása 

Kiválóan megfelelt: 

- A hangoknak megfelelő kis- és nagy nyomtatott betűket biztosan felismeri. 

- Az olvasókönyvből némán el tud olvasni szöveget, és a hozzákapcsolódó feladatokat 

önállóan meg tudja oldani. 

- Ismert, gyakorolt szöveget olvasástechnikai hiba (betűcsere, betűtévesztés, betűkihagyás, 

újrakezdés, mást olvas) nélkül szóképekben, szólamokban (folyamatosan) képes olvasni. 

 

Jól megfelelt: 

- A hangokat megfelelő kis- és nagy nyomtatott betűket kevés hibával felismeri és hibáit 

önállóan javítani képes. 

- Az olvasókönyvből némán el tud olvasni szöveget és a hozzákapcsolódó feladatokat kevés 

hibával megoldja. 

- Ismert, gyakorolt szöveget kevés olvasástechnikai hibával szóképekben, szólamokban képes 

olvasni, hibáit önállóan javítani. 

 

Megfelelt: 

- A hangoknak megfelelő kis- és nagy nyomtatott betűk felismerésében bizonytalan, hibáit 

tanítói segítséggel javítja. 

- Az olvasókönyvből némán el tud olvasni szöveget és a hozzákapcsolódó feladatokat meg 

tudja oldani szükség esetén tanítói segítséggel. 

- Ismert, gyakorolt szöveget több olvasástechnikai hibával szótagolva, szóképekben képes 

olvasni, hibáit tanítói segítséggel tudja javítani. 

 

Felzárkóztatásra szorul: 

- A hangoknak megfelelő kis- és nagy nyomtatott betűk felismerésében bizonytalan, hibáit 

csak tanítói segítséggel képes javítani. 

- Az olvasókönyvből csak tanítói segítséggel képes szavak, szószerkezetek, mondatokat, rövid 

szövegek olvasására, és a hozzákapcsolódó feladatokat csak tanítói segítséggel képes 

értelmezni, megoldani. 

- Ismert, gyakorolt szöveget betűzve, szótagolva szóképesen bizonytalanul tud felolvasni. 

 

Írás jelrendszerének előkészítése, megtanítása, begyakorlása – anyanyelvi ismeretek, 

helyesírás 

 

Kiválóan megfelelt: 

- a betűelemeket, a kis és nagy írott betűket a tanult módon szabályosan alakítja, kapcsolja, a 

vonalrendszerben jól tájékozódik (elhelyezi azokat). 

- Írástechnikai hiba (betűkihagyás, betűcsere, betűtévesztés, betűbetoldás) nélkül ír. 

- Másoláskor, látó- halló tollbamondáskor, emlékezetből való íráskor 4-5 betűs szavakban, 3-

4 szavas tőmondatokban nem vagy ritkán vét és hibáit önállóan tudja javítani. 
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- Írástempója lendületes, egyenletes szóközökkel ír, a sorkihasználás gazdaságos. 

- Füzetvezetése esztétikus, gondos. 

- Biztos a szöveg, mondat, szó, szótag, hang, betű megnevezésében. 

- Begyakorolt szavakban helyesen jelöli a hangok időtartamát és a j-ly hangot, vagy ritkán vét 

hibát. 

- -A mondatkezdést, zárást és a keresztneveket helyesen jelöli (nagy kezdőbetű, pont, 

kérdőjel) 

- Helyesírási hibáit önállóan ellenőrzi, javítja. 

 

Jól megfelelt: 

- A betűelemeket, a kis és nagy írott betűket a tanult módon olvashatóan alakítja, kapcsolja, a 

vonalrendszerben jól elhelyezi. 

- Néha ejt írástechnikai hibát (betűkihagyás, betűcsere, betűtévesztés, betűbetoldás), hibáit 

önállóan javítja. 

- Másoláskor, látó-halló tollbamondáskor, emlékezetből való íráskor 4-5 betűs szavakban, 3-4 

szavas tőmondatokban kevés hibát ejt, hibáit önállóan javítani tudja. 

- Írástempója megfelelő, egyenletes sorközökkel, megfelelő sorkihasználással ír. 

- Füzetvezetése tiszta, rendezett. 

- Tudja a szöveg, mondat, szó, szótag, hang, betű megnevezéseket. 

- Begyakorolt szavakban kevés hibával tudja hangok időtartamát, j-ly hangot jelölni. 

- A mondatkezdést, - zárást és a keresztneveket esetenként téveszti, hibáit önállóan javítja. 

- Helyesírási hibáit önállóan ellenőrzi, javítja. 

 

Megfelelt: 

- A betűelemeket, a kis és nagy írott betűket a tanult módon igyekszik alakítani, kapcsolni, a 

vonalrendszerben segítséggel elhelyezi azokat. 

- Több írástechnikai hibát (betűkihagyás, betűcsere, betűtévesztés, betűbetoldás) ejt, 

amelyeket tanítói segítséggel tud javítani. 

- Másoláskor, látó-halló tollbamondáskor, emlékezetből való íráskor 3-4 betűs szavakban, 3-4 

szavas tőmondatokban több hibát ejt, amelyeket tanítói segítséggel tud javítani. 

- Írástempója megfelelő, egyeletlen sorközökkel és nem gazdaságos sorkihasználással ér. 

- Füzetvezetése elfogadható. 

- Bizonytalan a szöveg, mondat, szó, szótag, hang, betű megnevezésében, de hibáit tanítói 

segítséggel képes javítani. 

- Begyakorolt szavakban több hibával jelöli a hangok időtartamát, j-ly betűket, de  tanítói 

segítséggel hibáit javítja. 

- A mondatkezdést, - zárást és a keresztneveket esetenként téveszti, de azokat tanítói 

segítséggel tudja javítani. 

- Helyesírási hibáit tanítói segítséggel javítja. 

 

Felzárkóztatásra szorul: 

- A betűelemeket, a kis és nagy írott betűket hibásan alakítja, kapcsolja, a vonalrendszerben 

csak tanítói segítséggel képes tájékozódni. 

- Gyakran hibázik, írástechnikai hibáit (betűkihagyás, betűcsere, betűtévesztés, betűbetoldás) 

csak tanítói segítséggel tudja javítani. 

- Másoláskor, látó-halló tollbamondáskor, emlékezetből való íráskor 3-4 betűs szavakban, 3-4 

szavas tőmondatokban sokat hibázik, nevelői minta után javítja. 

- Írástempója lassú, a szóközöket elhúzza, sorkihasználást nem érzékeltet. 

- Füzetvezetése folyamatos segítséget igényel. 
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- A szöveg, mondat, szó, szótag, hang, betű megnevezésében bizonytalan, hibáit még tanítói 

segítséggel sem képes minden esetben javítani. 

- A begyakorolt szavakban gyakran téveszti az időtartam és j-ly betűk jelölését, hibáit még 

tanítói segítséggel sem képes minden esetben javítani. 

- A mondatkezdésben, - zárásban és a keresztnevek írásában bizonytalan, csak a tanítói minta 

után képes a javításukra. 

- Önellenőrzésre és hibajavításra csak a tanítói segítséggel vagy írásminta után képes. 

 

 

Irodalom, olvasás, szövegértés, tanulási képesség, tánc, dráma 

Kiválóan megfelelt: 

- szóban, írásban a szövegekhez kapcsolódó kérdéseket, feladatokat, utasításokat önállóan 

értelmezi, elvégzi (néma-értő, hangos olvasás után). 

- Meg tudja különböztetni a népköltészeti alkotásokat a műköltészettől, a verset a prózától. 

- Biztosan felismeri a mesék helyszínét, szereplőit, időpontját.  

- A tanult, olvasott versek ritmusát a tanult módon képes érzékeltetni. 

- A kötelező és ajánlott verseket szöveghűen, hangsúlyozva el tudja mondani. 

- Az olvasott, átélt eseményekről, élményekről élvezettel beszámol. 

- Aktívan részt vesz történetek feldolgozásában, reprodukálásában szerepjátékokkal. 

- A könyvtárban alkalmazza a helyes viselkedési szabályokat, életkorának megfelelő könyvet 

tud választani, önállóan használja a gyereklexikont. 

 

Jól megfelelt: 

- szóban, írásban a szövegekhez kapcsolódó kérdéseket, feladatokat, utasításokat kevés 

segítséggel értelmezi, de önállóan képes elvégezni (néma- értő, hangos olvasás) 

- meg tudja különböztetni a népköltészeti alkotásokat a műköltészettől, a verset a prózától. 

- Felismeri a mesék helyszínét, szereplőit, időpontját. 

- A tanult, olvasott versek ritmusát a tanult módon kis tanítói segítséggel képes érzékeltetni. 

- A kötelező és ajánlott verseket szöveghűen el tudja mondani. 

- Az olvasott, átélt eseményekről, élményekről ki biztatással beszámol. 

- Szívesen részt vesz történetek feldolgozásában, reprodukálásában szerepjátékokkal. 

- A könyvtárban alkalmazza a helyes viselkedési szabályokat, ki rávezetéssel képes 

életkorának megfelelő könyvet választani, a gyereklexikont használni. 

 

Megfelelt: 

- Szóban, írásban a szövegekhez kapcsolódó kérdéseket, feladatokat, utasításokat tanítói 

segítséggel értelmezi és elvégzi (néma- értő, hangos olvasás). 

- Tanítói rávezetéssel meg tudja különböztetni a népköltészeti alkotásokat a műköltészettől, a 

verset, a prózától. 

- Tanítói rávezetéssel felismeri a mesék helyszínét, szereplőit, időpontját, hibáit javítja. 

- A tanult, olvasott versek ritmusát a tanult módon tanítói segítséggel képes érzékeltetni. 

- A kötelező versek szöveghű elmondásában gyakran vét, hibáit tanítói segítséggel tudja 

javítani. 

- Az olvasott, átélt eseményekről, élményekről szűkszavúan, eseménysort, időrendet cserélve 

számol be. 

- Nevelői biztatásra vesz részt történetek feldolgozásában, reprodukálásában, szerepjátékban. 

- A könyvtárban időnként vét a helyes viselkedési szabályok betartásában, tanítói segítséggel 

képes életkorának megfelelő könyvet választani és a gyermeklexikont használni. 
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Felzárkóztatásra szorul: 

- Szóban, írásban a szövegekhez kapcsolódó kérdéseket, feladatokat, utasításokat csak tanítói 

segítséggel képes értelmezni, elvégezni (néma- értő, hangos olvasás után) 

- Csak tanítói segítséggel képes különbséget tenni a népköltészeti és műköltészeti alkotások 

között és felismerni a verset a prózától. 

- Csak tanítói rávezetéssel ismeri fel a mesék szereplőit, helyszínét, időpontját. 

- Tanítói utánmondással tudja csak érzékeltetni a tanult, olvasott versek ritmusát. 

- Sokat hibázik a kötelező versek elmondásában, hibáit tanítói segítséggel javítja. 

- Az olvasott, átélt eseményekről, élményekről nehezen tud beszélni, eseménysor, időrend 

felismerésében bizonytalan. 

- Nevelői biztatásra is csak bátortalanul vesz részt történetek feldolgozásában, 

reprodukálásában, szerepjátékban. 

- A könyvtárban időnként vét a helyes viselkedési szabályok betartásában, csak tanítói 

segítséggel képes életkorával megfelelő könyvet választani és a gyereklexikont használni. 
 



 

 

 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4.ÉVFOLYAM 

 

 17 

2. évfolyam 
 

TÉMAKÖRÖK, TARTALMAK 

 

Heti 8 óra 

Éves óraszám: 296 óra 

 

 Témakörök Éves óraszám 

I. Év eleji ismétlés, felmérés és javítása. 24 óra 

II. Beszédkészség, szóbeli szövegek alkotása és 

megértése, olvasás, írott szöveg megértése, irodalom, 

olvasástechnika, tánc és dráma. 

146 óra 

III. Ismeretek az anyanyelvről, helyesírás, íráskép, írásbeli 

szövegek alkotása. 

90 óra 

IV. Tanulási képesség fejlesztése. 4 óra 

V Összefoglalás, felmérések, és javításuk. 32 óra 

. Összesen: 296 óra 

 

2. évfolyam 
 

Témakörök, tartalmak Belépő tevékenységformák 

 

Beszédkészség, szóbeli szövegek alkotása 

és megértése 

Helyes beszédlégzés. A hangkapcsolatok 

helyes kiejtése, a hangok időtartama. A 

mondat- és szövegfonetikai eszközök 

szerepe.  Udvarias magatartási szokások, 

nyelvi fordulatok a felnőttekkel és 

kortársakkal való érintkezésben. A 

megszólítás.  

Mondatalkotások. Két, majd több mondat 

összekapcsolása. 

Eseménysor felidézése, az események 

sorrendisége. Feladatadások, szóbeli 

üzenetek megértése. Gondolatok, érzelmek 

egyszerű, érthető közlése. Törekvés az 

érzékletességre. Esztétikai és erkölcsi 

fogalmak (szép-csúnya, jó-rossz) használata a 

mindennapi élmények kapcsán. 

 

Légző gyakorlatok: szavak, szószerkezetek, 

mondatok, mondókák utánmondása.  
A hangok időtartamának érzékeltetése a szavakban. 
Mondat- és szövegfonetikai eszközök alkalmazása a 
beszédben és a hangos olvasáskor. Rokon értelmű és 
ellentétes jelentésű szavak megfigyelése és 
értelmezése. szövegkörnyezetben. A vizsgált/gyűjtött 
szavakkal mondatalkotás, hiányos szöveg 
kiegészítése. Beszélgetés adott vagy választott 
témáról és különféle médiumok révén szerzett 
élmények kapcsán. A beszélgetőtárshoz igazodó 
udvarias nyelvhasználat, a nem verbális eszközöknek 
a beszéd-helyzethez alkalmazkodó használata. 
Szituációs játékok a kulturált nyelvi viselkedés 
gyakorlására. Telefonálás, üzenetközvetítés, hirdetés, 
meghívás, köszöntés, köszönetnyilvánítás.  
Történet mesélése. Eseménysorról rövid szöveg 

alkotása mondatok összekapcsolásával. Szóbeli 

szövegek, feladatszövegek értelmezése, 

lényegének elmondása. IKT eszközök használata. 

Mindennapos tevékenységek:  

 Részvétel a napi reggeli 

„beszélgetőkörben” 

 Mesehallgatás 

 Ritmikus tevékenység 

 

Olvasás, írott szöveg megértése, irodalom 

Népköltészeti és műköltészeti alkotások a 

klasszikus és kortárs hazai és határon túli 

magyar irodalomból. Mesék, népdalok, 

találós kérdések, népi játékok a nemzetiségek 

 

 A mű témájának, eseményeinek, szereplőinek 

megnevezése, alaphangulatának, alapérzésének 

megfogalmazása az elbeszélő személyének 

megállapítása tanítói segítséggel. A szereplők 
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Témakörök, tartalmak Belépő tevékenységformák 

 

és etnikumok kultúrájából is.   Történetek a 

gyerekek természeti és társadalmi 

környezetéről. Nem irodalmi szövegek.  A 

cím és tartalom viszonya. A versben: a 

ritmus, a rím, az ismétlődések. Egyszerű 

rövid szövegek szó szerinti jelentésének 

megértése. Az esztétikai nézőpont 

megalapozása: a szép megtapasztalása 

természeti környezetben, a mindennapi élet 

tárgyaiban. 

cselekedeteinek értékelése, következtetés 

tulajdonságaikra. Az események összefoglalása, a 

lényeges gondolat kiemelése. Az olvasott művek 

szóhasználatának megfigyelése. A cím és a 

tartalom összefüggésének megfigyelése. Az 

ismeretlen kifejezések értelmezése 

szövegkörnyezetben. A verses forma fölismerése 

(versszak, sorok száma, hosszúsága, 

szótagszáma), a szöveg ritmusának jelzése 

tapssal.  

Alapozó időszak szükség szerint. 

Olvasástechnika 

Hangsúlyozás és hanglejtés. 

A szünettartás és a ritmus. Hangos és néma 

olvasás.  

A folyamatos olvasás.  

 

Szavak, szószerkezetek, mondatok helyes 

hangsúlyozása. Toldalékos szavak pontos 

kiolvasása. Szünettartás a mondaton belül és a 

mondatok között. 

Helyes hanglejtés gyakorlása kijelentő és kérdő 

mondatok olvasásával. A folyamatos és pontos 

olvasás gyakorlása mondatok és szövegek hangos 

olvasásával. Felolvasás előzetes felkészülés után. A 

kiejtéstől eltérő hangkapcsolatok és a mondatzárások 

helyes olvasása. A sorvégi átmenetek megszakítás 

nélküli olvasása. A természetes beszéd tempójához és 

hanglejtéséhez közelítő hangos olvasás. 

Írásbeli szövegek alkotása 

Mondatalkotás. Mondatok összekapcsolása. 

Történetalkotás szóban.  

Vázlatkészítés.  

 

Szógyűjtés, szószerkezetek, mondatok alkotása 

eseményképről. Rövid írásbeli válaszadás 

olvasott szöveghez kapcsolódó kérdésekre.  

Személyes élményről vagy földolgozott 

olvasmányról két-hárommondatos írásbeli 

fogalmazás. Az olvasott művekről vázlatkészítés 

tanítói segítséggel. Írás- és helyesírási hibák 

javítása leírt szövegben tanítói utasításra és 

önellenőrzéssel.  

 

Íráskép 

Betűismeret és -kapcsolás. Írásszokások.  

Az eszközszintű íráshasználat alapozása.  

 

A betűismeret megerősítése. Betűalakítások, 

betűkapcsolások gyakorlása. 

Szavak, szószerkezetek, két-három mondat 

leírása másolással, tollbamondásra és 

emlékezetből. Válogató másolás és akaratlagos 

írás. Helyes írásszokások alkalmazása (testtartás, 

írószerfogás, kézcsúsztatás).  

Alapozó időszak szükség szerint. 

Anyanyelvi ismeretek, helyesírás 

A beszéd/írás részei: mondat, szó, hang és 

betű. A magyar ábécé, a betűrend, a magán- 

és mássalhangzók. Az időtartam jelölése. A 

A betűrend szabályának felfedezése és 

alkalmazása egyszerű feladatokban. A hosszú és 

rövid hangok fölismerése a beszédben, megfelelő 

jelölésük írásban. A kiejtéstől eltérő írásképű 
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Témakörök, tartalmak Belépő tevékenységformák 

 

szótagolás és az elválasztás. A kiejtés szerinti 

és a kiejtéstől eltérő írásképű szavak. A j 

hang kétféle jelölése. A szavak szerkezete: a 

szótő és a toldalék. A kijelentő és a kérdő 

mondat. 

szavak helyesírásának megfigyelése és gyakorlása 

folyamatos. Egyszerű szavak elválasztása. A 

szótő formájában megadott szavak szövegbe 

szerkesztése. A kijelentő és a kérdő mondat 

fölismerése, megnevezése szövegben. A tanult 

helyesírási szabályok alkalmazása 

írástevékenység közben, írásbeli feladatok 

megoldásakor. 

A tanulási képesség fejlesztése 

A kép és a szöveg kapcsolata.  

A könyvtárhasználat alapvető szabályai. A 

könyvek jellemző adatai. Gyermekújságok 

jellemzői.  

Illusztrált szövegekben a kép és a szöveg együttes 

értelmezésének gyakorlása. Eligazodás a könyvekben 

a tartalomjegyzék alapján. Tájékozódás a 

gyermeklexikon betűrendjében. A könyvek jellemző 

adatainak megfigyelése (író, cím, kiadó, a kiadás 

éve). Ismerkedés a gyermekújságok tartalmával, 

szerkezetével. IKT eszközök használata. 

Társadalmi ismeretek 

A barátok, baráti kör, az iskolai és egyéb 

kisebb közösségek. Lokálpatriotizmus, a 

lakóhely ismerete. 

Felnőttek és gyerekek társas viselkedési formáinak 

megfigyelése, gyakorlása élethelyzetekben.  

Kapcsolatfelvétel családtagokkal és ismerős 

felnőttekkel. Baráti kapcsolatok ábrázolásának 

megfigyelése olvasmányokban, véleményalkotás a 

szereplők viselkedéséről. Beszélgetés az iskolai 

életről, az osztályközösségről. Részvétel a 

mindennapi élet különböző helyzeteit felidéző 

szerepjátékokban. 

 

Tánc és dráma 

Érzékelő, utánzó és memóriafejlesztő 

játékok. 

Népi mondókák, gyermekjátékok, 

népszokások, dramatizált mesék.  

Történetek mindennapi élethelyzetek 

(konfliktusok) feldolgozása a báb és a dráma 

eszközeivel.  

A szövegmondás összekötése ritmikus 

mozgással. Egyszerű lépésekkel kísért énekes 

népi gyermekjáték előadása. Rövid mesék, 

történetek dramatizálása, a szereplők és a 

főszereplő megkülönböztetése.  

Improvizációs játékok tanári irányítással, többféle 

kommunikációs helyzetben. 

 

 

Memoriter 

 

Versek, találós kérdés, népi gyermekjáték elmondása könyv nélkül, szöveghűen, a tanult 

mondatfonetikai eszközök alkalmazásával. A szöveg nehézségi fokát és mennyiségét a 

tanulócsoport teherbíró képessége határozza meg. 
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A következő tanévi fejlesztési feltételeit határozzuk meg. A felzárkóztatásra szoruló tanulók 

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

A következő tanévi fejlesztés feltételei 

Egyszerű szóbeli közlések megértése. Kérdésekre értelmes, rövid válaszok adása. A 

mindennapi kommunikáció alapformáinak alkalmazása a szokás szintjén: köszönés, bemutatkozás, 

megszólítás, kérdezés, kérés, köszönetnyilvánítás, köszöntés. Pontosságra törekvő folyamatos 

olvasás. Az olvasmány tartalmának elmondása kérdések segítségével. Önállóan alkotott mondatok / 

tartalmi / összekapcsolása.   

Az ábécé használata feladatmegoldáshoz.. A hangok hosszúságának helyes jelölése 

begyakorolt szókészlet körében.  A kiejtéssel megegyezően írt rövid szavak biztos helyesírása. A j 

hang biztos jelölése kb.20 – a tanulók által gyakran használt – szóban. Az elválasztás szabályainak 

alkalmazása egyszerű szavak írásakor. Mondatkezdés nagybetűvel, szavakra tagolt leírás 

segítséggel. A tanult mondatzáró írásjelek alkalmazása. Egyszerű mondatok, rövid szöveg írása 

másolással, tartalmi és helyesírási előkészítés után tollbamondásra és emlékezetből. Hibajavítás 

tanítói irányítással.  
 

Értékelés - 2. osztály 
 

Kulturált nyelvi magatartás, beszédművelés, szóbeli szövegek alkotása és megértése 

 

Kiválóan megfelelt 

- szókapcsolatokat, rövid, egyszerű mondatokat helyes artikulációval, hangsúllyal, 

hanglejtéssel, megfelelő hangerővel és időtartammal tud ejteni 

- a mindennapos érintkezés nyelvi formáit helyesen alkalmazza – megszólítás, köszönés, 

telefonálás, üzenetközvetítés stb. 

- mondanivalóját értelmesen, összefüggően meg tudja fogalmazni 

- szóbeli és írásbeli szövegek (olvasmányok) tartalmát önállóan, eseménysornak és 

időrendnek megfelelően el tudja mondani 

- eseménysorról rövid, összefüggő szöveget önállóan képes alkotni 

- képes a szövegek, feladatok, szóbeli üzenetek lényegét elmondani, önállóan értelmezni 

 

Jól megfelelt 

- ritkán vét a szókapcsolatok, rövid, egyszerű mondatok ejtésekor az artikuláció, hangsúly, 

hanglejtés, hangerő és időtartam terén, hibáit önállóan minden esetben képes javítani 

- a mindennapos érintkezés nyelvi formáit a legtöbb esetben helyesen alkalmazza – 

megszólítás, köszönés, telefonálás, üzenetközvetítés stb., hibáit önállóan javítani képes 

- mondanivalóját meg tudja fogalmazni, hibáját képes önállóan javítani 

- a megismert szövegek (olvasmányok) eseménysorát, tartalmát kevés segítséggel képes 

összefüggően elmondani, hibáit önállóan javítani tudja 

- összefüggő szöveget alkotni (egyéni, közös élmény alapján) előkészítés után képes 

- a szövegek, feladatok, a szóbeli üzenetek lényegét képes kevés tanítói segítséggel 

értelmezni, elmondani 

 

Megfelelt 

- gyakran vét a szókapcsolatok, rövid, egyszerű mondatok ejtésekor az artikuláció, hangsúly, 

hanglejtés, hangerő és időtartam terén, hibáit tanítói segítséggel minden esetben képes 

javítani 
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- bizonytalan a mindennapos érintkezés nyelvi formáinak helyes alkalmazásában – 

megszólítás, köszönés, telefonálás, üzenetközvetítés stb., de hibáit önállóan javítani képes 

- mondanivalóját meg tudja fogalmazni, hibáját képes önállóan vagy tanítói segítséggel 

javítani 

- a megismert szövegek (olvasmányok) eseménysorát, tartalmát nem minden esetben tudja 

összefüggően elmondani, de hibáit önállóan vagy tanítói segítséggel javítani tudja 

- összefüggő szöveget alkotni (egyéni, közös élmény alapján) alapos előkészítés után képes 

- a szövegek, feladatok, a szóbeli üzenetek lényegét képes tanítói segítséggel értelmezni, 

elmondani 

 

Felzárkóztatásra szorul 

- nagyon gyakran vét a szókapcsolatok, rövid, egyszerű mondatok ejtésekor az artikuláció, 

hangsúly, hanglejtés, hangerő és időtartam terén, hibáit csak tanítói mintaadás után képes 

javítani 

- téveszti a mindennapos érintkezés helyes nyelvi formáit– megszólítás, köszönés, telefonálás, 

üzenetközvetítés stb., tanítói segítséggel sem képes minden estben hibáit javítani  

- mondanivalóját igen nehézkesen képes megfogalmazni  

- a megismert szövegek (olvasmányok) eseménysorát, tartalmát – kérdésekre válaszolva- nem 

tudja elmondani tanítói segítségnyújtás mellett sem 

- összefüggő szöveget alkotni (egyéni, közös élmény alapján) csak tanítói segítséggel képes 

- a szövegek, feladatok, a szóbeli üzenetek lényegét csak tanítói segítségnyújtással képes 

értelmezni 

 

Olvasás, írott szöveg megértése, irodalom, olvasástechnika, tanulási képesség, 

társadalomismeretek, tánc, dráma 

Kiválóan megfelelt 

- az olvasókönyvéből folyamatosan, hangsúlyosan el tud olvasni szöveget (irodalmi, nem 

irodalmi), és a hozzá kapcsolódó feladatokat önállóan meg tudja oldani (néma-értő, hangos 

olvasás után) 

- felkészülés után szöveget és verset képes olvasástechnikai hiba nélkül (újrakezdés, 

betűtévesztés, betűcsere, betűkihagyás, mást olvasás) hangosan felolvasni helyes 

hanglejtéssel, szünettartással, sorvégi átmenetek megszakítása nélkül, ritmikusan, a 

természetes beszéd tempójához közelítve 

- felismeri a mesék, gyermektörténetek szereplőit (fő- és mellékszereplők), helyszínét, 

időpontját, és képes a szereplőiről véleményt mondani 

- különbséget tud tenni a mesék típusai között (népmese, műmese) 

- pontosan, szöveghűen olvas, mond verset, a kép és a szöveg kapcsolatát felismeri 

-  tudja, hogy a vers versszakokból, verssorokból épül fel, képes érzékeltetni a vers ritmusát 

önállóan, felismeri a rímelő sorokat (kötelező és ajánlott versek) 

- a szövegértését a szövegkezelés során szóbeli és írásbeli feladatok önálló megoldásával 

tudja bizonyítani (cím és tartalom, szóhasználat, lényeges gondolat) 

- aktívan részt vesz a történetek feldolgozásában, dramatizálásában, improvizációs játékokban 

- könyvtárban betartja a helyes viselkedési szabályokat, tartalomjegyzék alapján eligazodik a 

könyvekben, a gyermeklexikon betűrendjében, ismeri a könyvek jellemző adatait (író, cím, 

kiadó, kiadás éve), ismeri és olvassa a gyermekújságokat 

 

Jól megfelelt 

- - az olvasókönyvéből folyamatosan, hangsúlyosan el tud olvasni szöveget (irodalmi, nem 

irodalmi), és a hozzá kapcsolódó feladatokat kevés segítséggel képes megoldani (néma-értő, 

hangos olvasás után) 
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- felkészülés után szöveget és verset kevés olvasástechnikai hibával (újrakezdés, 

betűtévesztés, betűcsere, betűkihagyás, mást olvasás) olvas fel, néha pontatlan hanglejtéssel, 

szünettartással, sorvégi átmenetek megszakítása nélkül, a természetes beszéd tempójához 

közelítve 

- felismeri a mesék, gyermektörténetek szereplőit (fő- és mellékszereplők), helyszínét, 

időpontját, és többnyire képes a szereplőiről véleményt mondani 

- különbséget tud tenni a mesék típusai között (népmese, műmese) 

- ritkán vét a pontos, szöveghű olvasás, versmondás során, a kép és a szöveg kapcsolatát 

felismeri 

-  tudja, hogy a vers versszakokból, verssorokból épül fel, képes érzékeltetni a vers ritmusát, 

tanítói segítséggel felismeri a rímelő sorokat (kötelező és ajánlott versek) 

- a szövegértését a szövegkezelés során szóbeli és írásbeli feladatok önálló megoldásával, 

kevés hibával tudja bizonyítani (cím és tartalom, szóhasználat, lényeges gondolat) 

- szívesen kapcsolódik be a történetek feldolgozásába, dramatizálásába, improvizációs 

játékokba 

- könyvtárban betartja a helyes viselkedési szabályokat, tartalomjegyzék alapján eligazodik a 

könyvekben, a gyermeklexikon betűrendjében, képes a könyvek jellemző adatait 

megállapítani (író, cím, kiadó, kiadás éve)  

 

 

Megfelelt 

  

- az olvasókönyvéből folyamatosan el tud olvasni szöveget (irodalmi, nem irodalmi), és a 

hozzá kapcsolódó feladatokat tanítói segítséggel képes megoldani (néma-értő, hangos 

olvasás után) 

- felkészülés után szöveget és verset olvasástechnikai hibával (újrakezdés, betűtévesztés, 

betűcsere, betűkihagyás, mást olvasás) olvas fel, pontatlan hanglejtéssel, szünettartással, 

sorvégi átmenetek megszakításával, a természetes beszéd tempójától eltérően 

- bizonytalan a mesék, gyermektörténetek szereplőinek (fő- és mellékszereplők), 

helyszínének, időpontjának felismerésében, és nem minden esetben képes a szereplőiről 

reális véleményt alkotni 

- tanítói segítséggel képes különbséget tenni a mesék típusai között (népmese, műmese) 

- gyakran vét a pontos, szöveghű olvasás, versmondás során, a kép és a szöveg kapcsolatát 

tanítói rávezetéssel ismeri fel 

-  tudja, hogy a vers versszakokból, verssorokból épül fel, tanítói segítséggel képes 

érzékeltetni a vers ritmusát, felismeri a rímelő sorokat (kötelező és ajánlott versek) 

- a szövegértését a szövegkezelés során (szóbeli és írásbeli feladatok) nem minden esetben 

tudja bizonyítani önálló megoldással (cím és tartalom, szóhasználat, lényeges gondolat), 

néhány esetben tanítói segítségre tart igényt 

- nevelői biztatásra kapcsolódik be a történetek feldolgozásába, dramatizálásába, 

improvizációs játékokba 

- könyvtárban betartja a helyes viselkedési szabályokat, tartalomjegyzék alapján nehezen 

igazodik el a könyvekben, a gyermeklexikon betűrendjében, tanítói segítséggel képes a 

könyvek jellemző adatait (író, cím, kiadó, kiadás éve) megállapítani 

 

 

Felzárkóztatásra szorul 

- az olvasókönyvéből szöveget (irodalmi, nem irodalmi) nehezen tud elolvasni, és a hozzá 

kapcsolódó feladatokat csak tanítói segítséggel képes megoldani (néma-értő, hangos olvasás 

után) 
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- felkészülés után szöveget és verset olvasástechnikai hibával (újrakezdés, betűtévesztés, 

betűcsere, betűkihagyás, mást olvasás) lassan, pontatlanul olvas fel, hibás hanglejtéssel, 

szünettartással, sorvégi átmenetek megszakításával, a természetes beszéd tempójától eltérve 

- téved a mesék, gyermektörténetek szereplőinek (fő- és mellékszereplők), helyszínének, 

időpontjának meghatározásában, és nem képes a szereplőkről reális véleményt alkotni 

- csak tanítói segítséggel képes különbséget tenni a mesék típusai között (népmese, műmese) 

- nem képes a pontos, szöveghű olvasásra, versmondásra, a kép és a szöveg kapcsolatát 

értelmezni csak tanítói rávezetéssel tudja 

- tudja, hogy a vers versszakokból, verssorokból épül fel, csak tanítói segítséggel képes 

érzékeltetni a vers ritmusát, felismeri a rímelő sorokat (kötelező és ajánlott versek) 

- a szövegértését a szövegkezelés során (szóbeli és írásbeli feladatok) csak tanítói irányítás 

mellett tudja bizonyítani (cím és tartalom, szóhasználat, lényeges gondolat) 

- nevelői biztatásra sem mindig (ritkán) kapcsolódik be a történetek feldolgozásába, 

dramatizálásába, improvizációs játékokba 

- könyvtárban betartja a helyes viselkedési szabályokat, csak nevelői segítséggel igazodik el a 

könyvek tartalomjegyzékében, a gyermeklexikon betűrendjében és a könyvek jellemző 

adatainak (író, cím, kiadó, kiadás éve) felismerésében 

 

Anyanyelvi ismeretek, helyesírás 

Kiválóan megfelelt 

- a betűket a tanult módon, olvashatóan alakítja és kapcsolja 

- írása lendületes, tetszetős, igényes, egyenletes szóközökkel, gazdaságos sorkihasználással ír 

- a füzete rendezett, gondos 

- másoláskor, tollbamondáskor és emlékezet utáni írás során írástechnikai hibát (betűkihagyás, 

betűtévesztés, betűcsere, betűbetoldás) nem vagy ritkán vét, hibáit önállóan tudja javítani 

- ismeri a magyar ábécét, a hangok fajtáit, azokat megnevezi, időtartamukat helyesen ejti, 

jelöli 

- szavakat önállóan betűrendbe állítja 

- biztos a szöveg, szó, szótag, hang, betű megnevezésében 

- biztos a szótő formájában megadott szavak szövegbe szerkesztésében 

- az elválasztás, szótagolás tanult szabályait helyesen alkalmazza egyszerű estekben 

- felismeri, megnevezi és alkalmazza az egyszerű mondat fajtáit- kijelentő, kérdő mondat 

- a begyakorolt szavakban helyesen jelöli a j-ly hangot 

- mondatkezdést, mondatzárást, nevek kezdőbetűjét minden esetben helyesen jelöli 

- a tanult helyesírási szabályokat helyesen alkalmazza írástevékenység közben, írásbeli 

feladatok megoldásakor, 2-3 mondatos szövegalkotáskor (mgh., msh. időtartam, elválasztás, 

szótagolás, kiejtéstől eltérő helyesírású szavak) 

- önellenőrzésre, hibajavításra önállóan képes 

 

Jól megfelelt 

- a betűket a tanult módon, olvashatóan alakítja és kapcsolja 

- írása lendületes, igényes, egyenletes szóközökkel, megfelelő sorkihasználással ír 

- a füzete rendezett, gondos 

- másoláskor, tollbamondáskor és emlékezet utáni írás során kevés írástechnikai hibát 

(betűkihagyás, betűtévesztés, betűcsere hibáit önállóan tudja javítani 

- ismeri a magyar ábécét, a hangok fajtáit, azokat megnevezi, időtartamukat helyesen ejti, 

jelölésében ritkán vét 

- szavakat kevés segítséggel állítja betűrendbe 

- tudja a szöveg, szó, szótag, hang, betű megnevezését 
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- néha vét a szótő formájában megadott szavak szövegbe szerkesztésében az elválasztás, 

szótagolás tanult szabályait kevés hibával alkalmazza egyszerű estekben, hibáit tanítói 

segítséggel javítja 

- felismeri, megnevezi az egyszerű mondat fajtáit- kijelentő, kérdő mondat, alkalmazásában 

ritkán téved, hibáját önállóan javítja 

- a begyakorolt szavakban kevés hibával jelöli a j-ly hangot 

- mondatkezdést, mondatzárást, nevek kezdőbetűjét helyesen jelöli 

- a tanult helyesírási szabályokat kevés hibával alkalmazza írástevékenység közben, írásbeli 

feladatok megoldásakor, 2-3 mondatos szövegalkotáskor (mgh., msh. időtartam, elválasztás, 

szótagolás, kiejtéstől eltérő helyesírású szavak) 

- önellenőrzésre, hibajavításra önállóan képes 

 

Megfelelt 

- a betűket nem a tanult módon alakítja és kapcsolja 

- írása lendületes, de néha nehezen olvasható, nem egyenletes szóközökkel, nem megfelelő 

sorkihasználással ír 

- a füzete általában tiszta, rendezett, gondos 

- másoláskor, tollbamondáskor és emlékezet utáni írás során írástechnikai hibát (betűkihagyás, 

betűtévesztés, betűcsere) vét, hibáit önállóan tudja javítani 

- ismeri a magyar ábécét, a hangok fajtáit, azokat megnevezi, vét az időtartamok helyes 

ejtésében, jelölésében 

- szavakat segítséggel állítja betűrendbe 

- bizonytalan a szöveg, szó, szótag, hang, betű megnevezésében 

- gyakran vét a szótő formájában megadott szavak szövegbe szerkesztésében  

- időnként az elválasztás, szótagolás tanult szabályainak alkalmazásában vét, de hibáit tanítói 

segítséggel képes javítani 

- felismeri, megnevezi az egyszerű mondat fajtáit- kijelentő, kérdő mondat-, de az alkalmazás 

során téved, hibáját tanítói segítségadással javítja 

- a begyakorolt szavakban is vét a j-ly hang jelölésében 

- mondatkezdést, mondatzárást, nevek kezdőbetűjét néha téveszti 

- a tanult helyesírási szabályokat bizonytalanul alkalmazza írástevékenység közben, írásbeli 

feladatok megoldásakor, 2-3 mondatos szövegalkotáskor (mgh., msh. időtartam, elválasztás, 

szótagolás, kiejtéstől eltérő helyesírású szavak) 

- önellenőrzésre, hibajavításra segítséggel képes 

 

Felzárkóztatásra szorul 

-  a betűket torzítottan, nem a tanult módon alakítja és kapcsolja 

- írása kapkodó, felületes, olvashatatlan, nem tart szóközöket 

- a füzete rendezetlen, nem áttekinthető 

- másoláskor, tollbamondáskor és emlékezet utáni írás során írástechnikai hibát (betűkihagyás, 

betűtévesztés, betűcsere, betűbetoldás) sokszor ejt, hibáit csak tanítói segítséggel képes 

javítani 

- gyakran téveszti a magyar ábécét, a hangok fajtáit, az időtartamok ejtésében, jelölésében 

gyakran téved 

- szavakat csak tanítói segítséggel állítja betűrendbe 

- bizonytalan és pontatlan a szöveg, szó, szótag, hang, betű megnevezésében 

- a szótő formájában megadott szavak szövegbe szerkesztésében bizonytalan, -csak tanítói 

segítséggel képes 

- gyakran vét a sorvégi elválasztásban,a  szótagolás tanult szabályainak alkalmazásában, hibáit 

csak tanítói segítséggel képes javítani 
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- bizonytalan az egyszerű mondat fajtáinak- kijelentő, kérdő mondat-, felismerésében, az 

alkalmazás során téved, hibáját csak tanítói segítségadással javítja 

- a begyakorolt szavakban sokat vét a j-ly hang jelölésében 

- mondatkezdést, mondatzárást, nevek kezdőbetűjét sokszor téveszti az íráshasználat során, 

hibáit másolás során is csak tanítói segítséggel képes javítani 

- a tanult helyesírási szabályok alkalmazására nem minden esetben képes az írástevékenység 

közben, írásbeli feladatok megoldásakor, 2-3 mondatos szövegalkotáskor (mgh., msh. 

időtartam, elválasztás, szótagolás, kiejtéstől eltérő helyesírású szavak) 

- önellenőrzésre, hibajavításra csak tanítói ellenőrzés mellett képes 
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3. évfolyam 
 

TÉMAKÖRÖK, TARTALMAK 

 

Heti 7 óra 

Éves óraszám: 259 óra 
 

 Témakörök Éves óraszám 

I. Év eleji ismétlés, felmérés és javítása. 14 óra 

II. Beszédkészség, szóbeli szövegek alkotása és megértése, 

olvasás, írott szöveg megértése, irodalom, olvasástechnika, 

tánc és dráma. 

100 óra 

III. Ismeretek az anyanyelvről, helyesírás, íráskép, írásbeli 

szövegek alkotása. 

116 óra 

IV. Tanulási képesség fejlesztése. 4 óra 

V Összefoglalás, felmérések, és javításuk. 25 óra 

. Összesen: 259 óra 

 

3. évfolyam 
 

 

Témakörök, tartalmak Belépő tevékenységformák 

 

Beszédkészség, szóbeli szövegek alkotása és 

megértése 

A különféle mondatfajták és a mondatfonetikai 

eszközök kapcsolata. A szavak és a nem 

verbális jelek (testbeszéd) szerepe különféle 

kommunikációs helyzetben. A szavak 

jelentésárnyalata, stílusértéke, szerepe a 

beszédben. Szólások, közmondások jelentése. 

Gondolatok, információk, érzelmek és 

vélemények egyszerű, érthető közlése. 

Érzékletesség kifejezése törekvés. Esztétikai és 

erkölcsi fogalmak (szép-csúnya, jó-rossz) 

használata a mindennapi élmények kapcsán. Az 

esztétikai nézőpont megalapozása: a szép 

megtapasztalása természeti környezetben, a 

mindennapi élet tárgyaiban, és különféle 

művészeti ágakhoz tartozó, az életkornak 

megfelelő néhány műalkotásban. 

 

 

A szavak, szószerkezetek megfelelő 

kiejtésének gyakorlása az élőbeszédben és a 

fölolvasásban. Helyes beszédlégzés bővülő 

mondatok elmondásakor, felolvasásakor. A 

nem verbális eszközök összehangolása a 

tartalommal szöveg-mondáskor és 

értelmezésük mások megnyilatkozásainak 

értékelésekor. Versek és mesék kifejező 

előadása, kapcsolattartás a hallgatósággal. 

Szókincsbővítés: a szavak jelentésének, 

stílusértékének elemzése szövegben, ezen 

tapasztalatok, valamint a tanult szólások, 

közmondások használata az élőbeszédben és a 

fogalmazásban. Szóbeli szöveg-alkotás 

különféle kommunikációs helyzetekben.  

Ismert mese elmondása tömörített és bővített 

változatban. Hosszabb szóbeli közlések 

követése, megértése. Mindennapi (élmények,) 

filmélmények, médiákból szerzett információk 

kapcsán folytatott beszélgetések, olvasmányok 

rövid tartalmának elmondása, megbeszélése. 

Részvétel a tanulócsoportban folyó 

beszélgetésben. IKT eszközök használata. 

Mindennapos tevékenységek:  

 Részvétel a napi reggeli 

„beszélgetőkörben” 

 Mesehallgatás 
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 Ritmikus tevékenység 

 

 

Olvasás, az írott szöveg megértése, irodalom 

Prózai művek és versek a hazai (magyar, 

nemzetiségi és az etnikumok irodalmából),a 

külföldi nép- és műköltészetből. Mesék, 

mondák, legendák, történelmi elbeszélések, 

valamint a gyerekek mindennapi életéről szóló 

elbeszélések, regényrészletek klasszikus és 

kortársszerzőktől. Versek feldolgozása, elemi 

poétikai és verstani ismeretek. Népi játékok, 

dramatizált szövegek, ismeretterjesztő művek, a 

mindennapi kommunikáció szövegei (meghívó, 

recept, hirdetés stb.). Egyszerű szövegek, művek 

szó szerinti jelentésének megértése, 

megfogalmazása. 

A szereplők megnevezése, cselekedeteik, 

érzelmeik, tulajdonságaik megfigyelése, az 

elbeszélő személyének megállapítása, az 

események időrendje, a mű szerkezetének 

fölismerése. Lényegkiemelés, oksági 

kapcsolatok felismerése, a történet 

alaphangulatának, alapérzésének 

megfogalmazása. Vázlatkészítés tanítói 

segítséggel. Szövegekkel, 

problémafelvetésekkel kapcsolatos kérdések 

és válaszok megfogalmazása. Mesék bevezető, 

befejező fordulatainak és jellemző 

szókapcsolatainak használata. Mesék 

ismétlődő motívumainak megfigyelése. 

Néhány jellegzetes irodalmi téma fölismerése 

az olvasott művekben, például család, iskola, 

barátság, segítőkészség, szülői szeretet, 

hazaszeretet. Versek művészi eszközeinek 

fölfedezése: ritmus, rím, refrén, hasonlat. 

Szövegek: mesék, elbeszélésrészletek 

dramatizálása. Ismeretterjesztő és mindennapi 

gyakorlati szövegek értelmezése, 

információkiemelés, a lényeg tömör 

megfogalmazása. Tájékozódás a lakóhely 

irodalmi vonatkozásairól.  

Alapozó időszak szükség szerint. 

Olvasástechnika 

A pontos és folyamatos, értő olvasás. A 

fölolvasás: helyes tagolás és hangsúlyozás. 

Értelmező és folyamatolvasás.  

Az olvasás pontosságának, folyamatosságának 

fejlesztése beszéd- és olvasástechnikai 

gyakorlatokkal. Néma olvasás a megértést 

vizsgáló feladatok megoldásával. A hosszú 

mondatok helyes tagolása, hangsúlyozása 

felolvasáskor mintakövetéssel. Az értelmező 

(interpretáló) olvasás fejlesztése tanítói és 

tanulói kérdések segítségével. Hosszabb 

szövegek (például házi olvasmányok) 

olvasására való fölkészülés 

folyamatolvasással.  

Írásbeli szövegek alkotása 

Az írásbeli fogalmazás képességének alapozása. 

A szövegalkotás műveletei: anyaggyűjtés, 

címválasztás, a lényeges gondolatok 

kiválasztása, elrendezése. Az időrend. A szöveg 

tagolása, a bekezdések. Az elbeszélő fogalmazás 

jellemzői. Az elbeszélés szerkezete: bevezetés, 

tárgyalás, befejezés. A párbeszéd szerepe az 

Olvasókönyvi szövegminták megfigyelése a 

szövegforma tartalmi és szövegszerkesztési 

jellemzőinek felfedezéséhez. Címek vizsgálata, a 

jó cím ismérveinek összegyűjtése. Események 

elrendezése időrendben. Bevezetés (előzmény, 

színhely, időpont) és befejezés (következmény, 

tanulság, egyéni vélemény) készítése szóban és 

írásban. A fogalmazás koherenciájának 
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elbeszélő szövegben. Formai jellemzői. megteremtése tématartással, a mondatok 

kapcsolásával. A fogalmazás témájának megfelelő 

szavak és kifejezések használata, a felesleges 

ismétlődés kerülése. A párbeszéd beillesztése a 

történetmondásba. 

A fogalmazások javítása a tanult fogalmazási 

ismeretek felhasználásával a tanító segítségadása 

mellett. 

 

Íráskép 

Gazdaságos szövegelrendezés. Az egyéni írás 

alakulásának segítése.  Az írás lendületének, 

tempójának fokozása. Írásszokások 

megerősítése. Az eszközszintű íráshasználat 

fokozatos kialakítása. 

Lendületfejlesztő gyakorlatok. Az 

olvashatóság javítását, az egyéni írás 

kialakulását segítő, alakítási, kapcsolási 

gyakorlatok. Tempógyorsító gyakorlatok: az 

írás eszközi használatával, a figyelem 

fejlesztésével. Szósorok, mondatok írása 

másolással, tollbamondás után, emlékezetből 

és akaratlagos írással. Az egyéni írás alakítása 

a rendezett, tiszta és olvasható íráskép 

igényével.  

Alapozó időszak szükség szerint. 

Tanulási képesség fejlesztése 

Adatok, információk gyűjtésének, célszerű 

elrendezésének módjai. Alapismeretek a 

könyvtár tereiről és állományrészeiről. A 

könyvek tartalmi csoportjai: szépirodalmi 

művek, ismeretterjesztő irodalom, kézikönyvek, 

elektronikus információhordozók. A szótárak 

szerkezeti jellemzői (betűrend, címszó), a 

szótárhasználat módja. A lexikon és a szótár 

egyező és eltérő vonásai.  

 

Könyvek keresése szabadpolcon szerző és cím 

szerint. Szépirodalmi és ismeretterjesztő művek 

témájának megállapítása cím és tartalomjegyzék 

alapján. Az olvasott könyvek adatainak 

fölsorolása (író, cím, kiadó, a kiadás éve). Célzott 

keresés kézikönyvekben  feladathelyzetben. 

 

Rövid szóbeli beszámoló ismeretterjesztő 

olvasmány tartalmáról, önálló vagy csoportos 

anyaggyűjtésről. Az olvasott szövegben előforduló 

ismeretlen szavak értelmezése gyermeklexikon 

vagy szótár segítségével. Tetszés szerint választott 

helyesírási szótár használata tanítói segítséggel. 

IKT eszközök használata. 

 

Anyanyelvi ismeretek, helyesírás 

A felkiáltó, az óhajtó és a felszólító mondat és 

mondatvégi írásjelük. Az ige jelentése 

(cselekvés, történés, létezés); rokon és ellentétes 

jelentésű igék. Az igeidők és jelentésük. Az 

igealakok helyesírása. Az igekötő szerepe az ige 

jelentésében. A leggyakoribb igekötők. Az ige 

és az igekötő kapcsolatának esetei. Az igekötős 

igék egybe- és különírásának esetei. A főnév 

jelentése, fajtái: köznév, tulajdonnév. A főnév 

toldalékolása. A tulajdonnevek helyesírása. A -

ban/-ben -ba/-be rag helyes használata, a –ból/-

A felkiáltó, az óhajtó, a felszólító mondat 

fölismerése és megnevezése szövegben. A 

mondatvégi írásjelek helyes használata az 

egyszerű mondatok végén.  

A tanult szófajok felismerése és megnevezése 

mondatban, szövegben.  

Az igeidők használatának és jelölésének 

megfigyelése. Helyes használatuk gyakorlása 

beszédben és írásban. Az igekötők 

jelentésmódosító szerepének felfedezése. Adott 

ige mondatba, szövegbe helyezése változó 

igekötőkkel az igekötő jelentésmódosító 
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ből, -ról/-ről, -tól/-től rag helyesírása. A 

melléknév.  A j hang kétféle jelölése igékben, 

főnevekben, melléknevekben. Az anyanyelv és 

az idegen nyelv különbségének megfigyelése. 

szerepének elmélyítéséhez. Nyelvhelyességi és 

helyesírási gyakorlatok az igekötős igék 

gyakorlásához. 

Tulajdonnevek és köznevek megkülönböztetése, 

helyesírásuk gyakorlása. Toldalékos szóalakok és 

helyes használatuk gyakorlása szóban és írásban. 

A főnév -t ragjának és a múlt idő jelének 

megkülönböztetése.  

A melléknevek szerepének felfedezése a 

nyelvhasználatban. 

Alkalmazásuk stílusgyakorlatokban. Helyesírási 

gyakorlat: hosszú hangok jelölése a melléknevek 

végén.  

A j hang jelölése igékben, főnevekben, 

melléknevekben. 

Társadalmi ismeretek 

Mondák, legendák, történetek a 

 magyar nemzet nagy történelmi eseményeiről és 

példa értékű személyiségekről. Ünnepeink: 

családi, vallási, nemzeti ünnepek. A magyar 

nemzet jelképei. Nemzeti emlékhelyeink.  

Lokálpatriotizmus, a lakóhely ismerete. 

Versek, legendák, történetek olvasása a 

nemzeti múlt nagy eseményeiről. Az 

olvasottak, látottak reprodukálása szóban, 

illusztrálása, csoportos megjelenítése szituá-

ciós játékkal. Műsorok összeállítása nemzeti 

ünnepeink-re. Szóbeli beszámoló családi 

ünnepekről. Beszámoló nemzeti jelképeinkről. A 

Szózat szövegének értelmezése. Tájékozódás a 

lakóhely hagyományos ünnepi népszokásairól, 

irodalmi, történelmi emlékhelyeiről. 

Tánc és dráma 

Ritmus-, mozgás- és beszédgyakorlatokkal 

kombinált koncentrációs és 

memóriagyakorlatok. Fantáziajátékok. 

Történetek  mindennapi élethelyzetek 

(konfliktusok) földolgozása a dráma 

eszköztárával,  bábjátékkal 

helyzetgyakorlatokkal, szituációs és önismereti 

játékokkal. Dramatizált elbeszélések, 

népszokások.  

Ritmikus mozgással és szöveggel összekapcsolt 

gyakorlatok: gyermekversek előadása ritmus- és 

mozgásváltással. Játék elképzelt tárgyakkal; 

tárgyfelidéző gesztusok, elképzelt személyek 

megjelenítése. Csoportos improvizációs játékok; 

rögtönzések alapszintű elemző megbeszélése. 

Népszokások, történetek dramatizált 

megjelenítése. 

 

Memoriter 

 

Kölcsey Ferenc: Himnusz, Vörösmarty Mihály: Szózat című versének két versszaka, szabadon 

választott versek, szólások, közmondások, verses mese, rövid mese vagy meserészlet - elmondása a 

tartalmat kifejező előadásban. Az előző fejlesztési szakaszhoz / tanévhez / képest emelkedő 

mennyiségi igénnyel - a tanulócsoport terhelhetőségét figyelembe véve.  

 

 

A következő tanévi fejlesztési feltételeit határozzuk meg. A felzárkóztatásra szoruló tanulók 

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

 

 



 

 

 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4.ÉVFOLYAM 

 

 30 

A következő tanévi fejlesztés feltételei 
 

 

Egyszerű szerkezetű mesék, elbeszélések tartalmának megértése, eseményeinek elmondása 

összefüggő mondatokkal, a tartalmat jól követő előadásban. A tankönyvek feladatszövegeinek, a 

tanító utasításainak, magyarázatainak megértése. Fél oldal terjedelmű, ismert témájú szépirodalmi 

és ismeretterjesztő olvasmány önálló néma olvasása, a szöveg lényegének megértése. A szöveghez 

kapcsolódó feladatok megoldása. Gyakorlottság a szövegek értelmezésben, az összefüggések 

felismerésében.  Feldolgozott szövegek pontos, folyamatos felolvasása felkészülés után. A Szózat 

két versszakának elmondása fejből, tiszteletadással. 

Öt-hatmondatos, értelmes elbeszélő szöveg fogalmazása ismert témáról. Egyéni, jól olvasható, 

lendületes írás, rendezett, tiszta füzetvezetés. Az önálló írásbeli munkák önellenőrzése, javítása 

tanítói segítséggel.  

Igék, főnevek, melléknevek fölismerése, szófajuk megnevezése. A tanult helyesírási és 

nyelvhelyességi szabályok alkalmazása begyakorolt esetekben.  A j hang helyes jelölése újabb 20-25 

szóban.  

Részvétel a közös drámajátékokban, illetve a készségfejlesztő drámás gyakorlatokban és a 

produkciók megbeszélésében. 
 

Értékelés - 3. osztály 

 
Kulturált nyelvi magatartás, beszédművelés, szóbeli szövegek alkotása és megértése 

Kiválóan megfelelt 

 a beszédfolyamatokba önállóan, értelmesen bekapcsolódik, kitartóan követi a 

gondolatmenetet 

 a mindennapi beszédben, felolvasásban, vers- és prózamondás közben jó tempót tartva, jó 

hangerővel, helyes ejtéssel, hanglejtéssel, tiszta artikulációval beszél 

 a verbális és nem verbális eszközöket jól összehangolja a szöveg tartalmával 

 kapcsolattartása folyamatos a hallgatósággal versmondáskor, mesemondáskor és a 

beszélgetések során 

 gazdag, választékos szókinccsel bír, amelyet az élőbeszédben és a szövegalkotásban egyéni, 

sajátos stílusban alkalmaz 

 jól tömöríti, bővíti és előadja az ismert szöveget, mesét 

 

Jól megfelelt 

 a beszédfolyamatokba önállóan, igyekszik bekapcsolódni, és követi a gondolatmenetet 

 a mindennapi beszédben, felolvasásban, vers- és prózamondás közben megfelelő tempót tartva, 

megfelelő hangerővel, helyes ejtéssel, hanglejtéssel, tiszta artikulációval beszél 

 a verbális és nem verbális eszközök összehangolására törekszik 

 kapcsolattartása a hallgatósággal a beszélgetések során kialakult, de versmondáskor, 

mesemondáskor nem folyamatos 

 gazdag szókinccsel bír, amelyet az élőbeszédben és a szövegalkotásban a szabályoknak 

megfelelően alkalmaz 

 a tanult mesét és szöveget megfelelően tömöríti, bővíti és elmondja  

 

 

Megfelelt 

 a beszédfolyamatokba tanítói segítséggel kapcsolódik be, követi a gondolatmenetet 
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 a mindennapi beszédben, felolvasásban, vers- és prózamondás közben időnként vét a 

tempótartásban, a megfelelő hangerő megválasztásában, helyes ejtés, hanglejtés, helyes 

artikuláció szabályai ellen, de nevelői mintára javítani képes 

 a verbális és nem verbális eszközök összehangolása nem mindig figyelhető meg 

szövegmondáskor és egyéb helyzetekben 

 kapcsolattartása a hallgatósággal ingadozó, nem tartós a beszélgetés, a versmondás, a 

mesemondás során 

 életkorának megfelelő szókinccsel bír, amelyet az élőbeszédben és a szövegalkotásban a 

szabályoknak megfelelően alkalmaz 

 a tanult, feldolgozott mese és szöveg tömörített, bővített változatát tanítói segítséggel elmondja 

 

Felzárkóztatásra szorul 

 nem szívesen, vagy ritkán kapcsolódik be a mindennapi beszédfolyamatokba tanítói 

segítségnyújtás mellett is 

 gyakran vét a beszédben, felolvasásban, helyes ejtés, hanglejtés, helyes artikuláció szabályai 

ellen, és csak tanítói segítséggel, nevelői mintára sem mindig képes javítani azt 

 nem képes a hallgatósággal a kapcsolatot tartani 

 szókincse szegényes, kevés, amelyet az élőbeszédben és a szövegalkotásban sem mindig 

értelemszerűen alkalmaz 

 a verbális és nem verbális eszközök összehangolása csak tanítói segítséggel képes 

szövegmondáskor és egyéb helyzetekben 

 a tanult, feldolgozott mese és szöveg tömörített, bővített változatát csak tanítói segítséggel, 

közös tevékenységgel képes elvégezni és felolvasni 

 

 

Olvasás, írott szöveg megértése, irodalom, olvasástechnika, tanulási képességek, társadalmi 

ismeretek, tánc, dráma 

Kiválóan megfelelt 

 irodalmi és nem irodalmi szövegeket folyamatosan, beszéd- és olvasástechnikai hiba nélkül 

kifejezően, értelemszerűen felolvas 

 ismer és olvas külföldi nép- és műköltészeti alkotásokat, valamint a hazai (magyar nemzetiségi 

és az etnikumok irodalmából) prózai műveket, verseket, elbeszéléseket, regényeket, 

regényrészleteket 

 a szöveg megértését szóbeli és írásbeli feladatok önálló megoldásával bizonyítja 

 felkészülés után hosszabb szövegeket is képes olvasástechnikai hiba (újrakezdés, mást olvas, 

betűtévesztés, betűcsere, betűkihagyás) nélkül felolvasni, mely során alkalmazza a tanult 

mondatfonetikai eszközöket (tempó, hangerő, hanglejtés, hangsúly), és használja az 

értelemszerű szünetet 

 a szépirodalmat és az ismeretterjesztő irodalmat képes önállóan megkülönböztetni, felismeri a 

jellegzetes irodalmi témákat az olvasott művekben 

 önállóan felismeri a népköltészeti alkotásokat (népmese, népmonda, közmondás, legenda, 

népdal, népi játékok, szólás, találós kérdés, mondóka, kiszámoló), azok tartalmi és formai 

jellemzőit 

 önállóan felismeri a mesék szereplőit, helyszíneit, időpontját, szereplők kapcsolatait, képes a 

szereplők kapcsolatainak megítélésére 

 képes a szöveget önállóan tagolni, értelmezni, információt kiemelni, a lényeget tömören 

megfogalmazni egy-egy mondattal, vázlatot képes készíteni (tételmondatok, szókapcsolatok) 

 képes a versek hangulata által keltett érzéseit önállóan megfogalmazni (alapgondolat, költői 

üzenet) 
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 önállóan felfedezi a versek művészi eszközeit (ritmus, rím, refrén, hasonlat)  

 tájékozott lakóhelye népszokásáról, történelmi emlékhelyeiről, irodalmi életéről, ismeri a 

lakóhelye irodalmának képviselőit, azok alkotásait (írók, költők, festők), művelődési 

lehetőségeket (mozi, színház, múzeum, emlékhelyek) 

 aktívan, alkotó módon részt vesz a ritmus-, mozgás- és beszédgyakorlatokban, csoportos és 

egyéni improvizációs játékokban, azok elemző megbeszélésében, történetek dramatizálásában 

 a könyvtárban betartja a helyes viselkedési szabályokat, tud tájékozódni a könyvek között 

szerző és cím szerint, ismeri az olvasott könyvek adatait, feladatok önálló elvégzésére képes 

(gyűjtőmunka, rövid szóbeli beszámoló, lexikon-, szótárhasználat), önállóan tudja használni a 

szótárakat, lexikonokat (betűrend, címszó)  

 

Jól megfelelt 

 irodalmi és nem irodalmi szövegeket folyamatosan, 1-2 beszéd- és olvasástechnikai hibával, 

kifejezően, értelemszerűen felolvas 

 ismer és olvas külföldi nép- és műköltészeti alkotásokat, valamint a hazai (magyar 

nemzetiségi és az etnikumok irodalmából) prózai műveket, verseket, elbeszéléseket, 

regényrészleteket 

 a szöveg megértését szóbeli és írásbeli feladatok önálló kevés hibával történő megoldásával 

bizonyítja 

 felkészülés után hosszabb szövegeket is képes 1-2 olvasástechnikai hibával (újrakezdés, mást 

olvas, betűtévesztés, betűcsere, betűkihagyás) felolvasni, mely során alkalmazza a tanult 

mondatfonetikai eszközöket (tempó, hangerő, hanglejtés, hangsúly), és használja az 

értelemszerű szünetet 

 a szépirodalmat és az ismeretterjesztő irodalmat képes önállóan megkülönböztetni, többnyire 

felismeri a jellegzetes irodalmi témákat az olvasott művekben 

 felismeri a népköltészeti alkotásokat (népmese, népmonda, közmondás, legenda, népdal, népi 

játékok, szólás, találós kérdés, mondóka, kiszámoló), azok tartalmi és formai jellemzőit 

 önállóan felismeri a mesék szereplőit, helyszíneit, időpontját, szereplők kapcsolatait, képes a 

szereplők kapcsolatainak megítélésére kis tanítói segítséggel 

 képes a szöveget önállóan tagolni, értelmezni, kevés hibával információt kiemelni, a lényeget 

tömören megfogalmazni egy-egy mondattal, vázlatot képes készíteni (tételmondatok, 

szókapcsolatok) 

 képes a versek hangulata által keltett érzéseit önállóan, vagy kis segítséggel megfogalmazni 

(alapgondolat, költői üzenet) 

 többnyire jól, helyesen felfedezi a versek művészi eszközeit (ritmus, rím, refrén, hasonlat)  

 tájékozott lakóhelye népszokásáról, történelmi emlékhelyeiről, irodalmi életéről, ismeri a 

lakóhelye irodalmának képviselőit, azok alkotásait (írók, költők, festők), művelődési 

lehetőségeket (mozi, színház, múzeum, emlékhelyek) 

 részt vesz a ritmus-, mozgás- és beszédgyakorlatokban, csoportos improvizációs játékokban, 

azok elemző megbeszélésében, történetek dramatizálásában 

 a könyvtárban betartja a helyes viselkedési szabályokat, kis tanítói segítséggel tud 

tájékozódni a könyvek között szerző és cím szerint, ismeri az olvasott könyvek adatait, 

feladatok elvégzésére képes (gyűjtőmunka, rövid szóbeli beszámoló, lexikon-, 

szótárhasználat), tudja használni a szótárakat, lexikonokat (betűrend, címszó)  

 

Megfelelt 

 irodalmi és nem irodalmi szövegeket szólamokban vagy folyamatosan, több beszéd- és 

olvasástechnikai hibával olvas fel 
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 az olvasókönyvben lévő külföldi nép- és műköltészeti alkotásokat, hazai (magyar nemzetiségi 

és az etnikumok irodalmából) prózai műveket, verseket, elbeszéléseket, regényrészleteket 

ismeri 

 a szöveg megértését szóban és írásban egyszerű feladatok megoldásával bizonyítja 

 felkészülés után hosszabb szövegekből kiválasztott részleteket tud olvasástechnikai hibával 

(újrakezdés, mást olvas, betűtévesztés, betűcsere, betűkihagyás) felolvasni, mely során nem 

minden esetben alkalmazza a tanult mondatfonetikai eszközöket (tempó, hangerő, hanglejtés, 

hangsúly) és az értelemszerű szünetet 

 a szépirodalmat és az ismeretterjesztő irodalmat képes megkülönböztetni, bizonytalanul ismeri 

fel a jellegzetes irodalmi témákat az olvasott művekben 

 bizonytalanul ismeri fel, és pontatlanul nevezi meg a népköltészeti alkotásokat (népmese, 

népmonda, közmondás, legenda, népdal, népi játékok, szólás, találós kérdés, mondóka, 

kiszámoló), azok tartalmi és formai jellemzőit 

 önállóan felismeri a mesék szereplőit, helyszíneit, időpontját, szereplők kapcsolatait, a 

szereplők kapcsolatainak megítéléséhez nevelői segítségre szorul 

 tanítói segítséggel képes a szöveget önállóan tagolni, értelmezni, információt kiemelni, a 

lényeget megfogalmazni, vázlatot készíteni (tételmondatok) 

 a versek hangulata által keltett érzéseket tanítója segítségével képes megfogalmazni 

(alapgondolat, költői üzenet) 

 segítséggel fedezi fel a versek művészi eszközeit (ritmus, rím, refrén, hasonlat)  

 nem kellően tájékozott lakóhelye népszokásáról, történelmi emlékhelyeiről, irodalmi életéről, 

lakóhelye irodalmának képviselőiről, azok alkotásairól (írók, költők, festők), művelődési 

lehetőségekről (mozi, színház, múzeum, emlékhelyek) 

 tanítói felkérésre vesz részt a ritmus-, mozgás- és beszédgyakorlatokban, csoportos 

improvizációs játékokban, azok elemző megbeszélésén, történetek dramatizálásában 

 a könyvtárban betartja a helyes viselkedési szabályokat, nehezen tud tájékozódni a könyvek 

között szerző és cím szerint, ismeri az olvasott könyvek adatait, tanítói segítséggel tud 

feladatokat elvégezni (gyűjtőmunka, rövid szóbeli beszámoló, lexikon-, szótárhasználat), 

szótárakat, lexikonokat (betűrend, címszó) használni  

 

Felzárkóztatásra szorul 

 irodalmi és nem irodalmi szövegeket szólamokban, nem szöveghűen, több beszéd- és 

olvasástechnikai hibával olvas fel 

 az olvasókönyvben lévő külföldi nép- és műköltészeti alkotásokat, hazai (magyar 

nemzetiségi és az etnikumok irodalmából) prózai műveket, verseket, elbeszéléseket ismeri 

 a szöveg megértését - egyszerű szóbeli és írásbeli feladatsorokon - csak tanítói segítséggel 

képes bizonyítani  

 felkészülés után kiválasztott és begyakorolt szöveget olvasástechnikai hibával (újrakezdés, 

mást olvas, betűtévesztés, betűcsere, betűkihagyás) képes felolvasni, mely során a beszélő 

szándékát helyes hanglejtéssel érzékeltetni csak nevelői minta alapján tudja   

 a szépirodalmat és az ismeretterjesztő irodalmat képes megkülönböztetni, a jellegzetes 

irodalmi témákat az olvasott művekben csak tanítói segítséggel ismeri fel 

 felismeri a népmesét, népdalt, találós kérdést, mondókát, kiszámolót, bizonytalan a 

népmonda, legenda, népi játékok, szólás, közmondás műfajok felismerésében, azok tartalmi 

és formai jellemzőiben 

 önállóan felismeri a mesék szereplőit, helyszíneit, időpontját, a szereplők kapcsolatainak 

megítélésére csak nevelői segítséggel képes 

 csak tanítói segítséggel képes a szöveget tagolni, értelmezni, információt kiemelni, a lényeget 

megfogalmazni, vázlatot készíteni (tételmondatok) 
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 a versek hangulata által keltett érzéseket csak tanítója segítségével képes megfogalmazni 

(alapgondolat, költői üzenet) 

 csak segítséggel fedezi fel a versek művészi eszközeit (ritmus, rím, refrén, hasonlat)  

 tájékozatlan, nem ismeri lakóhelye népszokását, történelmi emlékhelyeit, irodalmi életét, 

lakóhelye irodalmának képviselőit, azok alkotásait (írók, költők, festők, szobrászok), 

művelődési lehetőségeit (mozi, színház, múzeum, emlékhelyek) 

 csak tanítói utasításra vesz részt a ritmus-, mozgás- és beszédgyakorlatokban, csoportos 

játékokban, azok elemző megbeszélésén, történetek dramatizálásában 

 a könyvtárban betartja a helyes viselkedési szabályokat, csak nevelői segítség mellett tud 

tájékozódni a könyvek között szerző és cím szerint, nem tudja megnevezni az olvasott 

könyvek adatait, csak tanítói segítséggel tud feladatokat elvégezni (gyűjtőmunka, rövid 

szóbeli beszámoló, lexikon-, szótárhasználat), szótárakat, lexikonokat (betűrend, címszó) 

használni 

 

Írásbeli szövegek alkotása, fogalmazás 

 

Kiválóan megfelelt 

 képes önállóan összefüggő szöveget alkotni szóban és írásban, olvasott, átélt, egyéni vagy 

közös élmény, fantázia alapján  

 olvasmányok, szövegminták megfigyelése során a szövegszerkesztés (bekezdések) jellemzőit 

felismeri, a szövegalkotás, készítés folyamatában önállóan alkalmazza 

 az olvasottak tartalmát tudja tömöríteni, részletezni, vázlat alapján (szóban, írásban) 

 ismeri és alkalmazza a szövegalkotás és szerkesztés szabályait (anyaggyűjtés, címválasztás, 

lényeges gondolatok, eseménysor, időrend, megfelelő szóhasználat, bevezetés, tárgyalás, 

befejezés) 

 képes kb.13-15 mondatos, nyelvileg jól megformált elbeszélő fogalmazást írni 

 gazdag szókinccsel bír, változatos szóhasználattal, párbeszéd beillesztésével, egyéni stílusban 

fogalmaz 

 önellenőrzést, hibajavítást önállóan végez, használja a helyesírási szótárt 

 

Jól megfelelt 

 képes önállóan összefüggő szöveget alkotni szóban és írásban, olvasott, átélt, egyéni vagy 

közös élmény alapján  

 olvasmányok, szövegminták megfigyelése során a szövegszerkesztés (bekezdések) jellemzőit 

felismeri, a szövegalkotás, készítés folyamatában önállóan alkalmazza 

 az olvasottak tartalmát tudja tömöríteni, részletezni, vázlat alapján (szóban, írásban) 

 ismeri és alkalmazza a szövegalkotás és szerkesztés szabályait (anyaggyűjtés, címválasztás, 

lényeges gondolatok, eseménysor, időrend, megfelelő szóhasználat, bevezetés, tárgyalás, 

befejezés) 

 képes 10-15 mondatos, nyelvileg jól megformált elbeszélő fogalmazást írni 

 szókincse változatos, megfelelő szóhasználattal, párbeszéd beillesztésével hangulatosan 

fogalmaz 

 önellenőrzést, hibajavítást önállóan végez, használja a helyesírási szótárt 

 

Megfelelt 

 képes közös előkészítés után összefüggő szöveget alkotni szóban és írásban, olvasott szöveg, 

átélt élmény alapján  

 olvasmányok, szövegminták megfigyelése során a szövegszerkesztés (bekezdések) jellemzőit 

felismeri, a szövegalkotás, készítés folyamatában segítséggel alkalmazza 
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 az olvasottak tartalmát segítséggel tudja tömöríteni, részletezni, vázlatot készíteni (szóban, 

írásban) 

 pontatlanul ismeri, és bizonytalanul alkalmazza a szövegalkotás és szerkesztés szabályait 

(anyaggyűjtés, címválasztás, lényeges gondolatok, eseménysor, időrend, megfelelő 

szóhasználat, bevezetés, tárgyalás, befejezés) 

 képes 8-10 mondatos, értelmes, elbeszélő fogalmazást írni ismert témáról 

 szókincse, szóhasználata a választott témának megfelelő, párbeszéd beépítése alkalomszerű, 

tanítói segítséggel  

 önellenőrzést, hibajavítást tanítói segítséggel végez, utasításra használja a helyesírási szótárt 

 

Felzárkóztatásra szorul 

 csak tanítói segítséggel, képsor alapján tud összefüggő szöveget alkotni szóban és írásban 

(olvasott szöveghez kapcsolódóan)  

 olvasmányok, szövegminták megfigyelése során a bekezdéseket felismeri,  

 az olvasottak tartalmát csak tanítói segítséggel tudja tömöríteni 

 a szövegalkotás és szerkesztés szabályait csak nevelői segítséggel alkalmazza (anyaggyűjtés, 

címválasztás, lényeges gondolatok, eseménysor, időrend, megfelelő szóhasználat, bevezetés, 

tárgyalás, befejezés) 

 képes 5-6 mondatos, elbeszélő fogalmazást írni képsorról tanítói segítséggel 

 szókincse, szóhasználata az olvasott szövegnek, képsornak megfelelő  

 önellenőrzést, hibajavítást csak tanítói segítséggel végez, utasításra használja a helyesírási 

szótárt 

 

 

 

Anyanyelvi ismeretek, helyesírás 

Kiválóan megfelelt 

 betűalakítása arányos (új vonalköz), egyéni írásképe kialakult, kapcsolása, írása tetszetős, 

igényes 

 folyamatosan, lendületesen ír, szövegelrendezése gazdaságos 

 a mondatfajták felismerésére, megnevezésére, alkotására, hibátlan alkalmazására önállóan 

képes (kijelentő, kérdő, felkiáltó, óhajtó, felszólító) 

 a tanult szófajokat (ige, főnév, melléknév) önállóan felismeri, megnevezi, csoportosítja 

(szócsoport, mondat, szövegkörnyezet), helyesen írja, alkalmazza 

 biztos a szótő formájában megadott szavak szövegbe szerkesztésében 

 a tanult nyelvtani ismereteket és helyesírási szabályokat, j-ly jelölését önállóan, helyesen 

alkalmazza íráshasználat során, a szó és szövegkörnyezetben 

 íráshasználat során (másolás, tollbamondás, emlékezet utáni írás, szövegalkotás) 

írástechnikai hibát nem, vagy 1-2 hibát ejt 

 önellenőrzésre, hibajavításra önállóan képes, használja A magyar helyesírás szabályai c. 

könyvet 

 

Jól megfelelt 

 betűalakítása arányos (új vonalköz), egyéni írásképe kialakult, kapcsolása, írása tetszetős, 

igényes 

 folyamatosan, lendületesen ír, szövegelrendezése gazdaságos 

 a mondatfajták felismerésére, megnevezésére, alkotására, hibátlan alkalmazására önállóan 

képes (kijelentő, kérdő, felkiáltó, óhajtó, felszólító) 
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 a tanult szófajokat (ige, főnév, melléknév) önállóan felismeri, megnevezi, csoportosítja 

(szócsoport, mondat, szövegkörnyezet), helyesen írja, alkalmazza 

 vét a szótő formájában megadott szavak szövegbe szerkesztésében 

 hibáit önállóan javítja 

 a tanult nyelvtani ismereteket és helyesírási szabályokat ismeri, j-ly jelölése pontatlan, a 

szabályok alkalmazásában az íráshasználat során vét 

 íráshasználat során jegyzetírásra képes, (másolás, tollbamondás, emlékezet utáni írás, 

szövegalkotás) írástechnikai hibát ejt 

 önellenőrzésre, hibajavításra önállóan képes, használja A magyar helyesírás szabályai c. 

könyvet 

 

Megfelelt 

 betűalakítása többnyire arányos (új vonalköz), egyéni írásképe kialakult, kapcsolása, írása nem 

kellően rendezett 

 folyamatosan, lendületesen ír, szövegelrendezése nem gazdaságos 

 gyakran vét a mondatfajták felismerésében, megnevezésében, alkotásában (felkiáltó, óhajtó, 

felszólító), hibátlan alkalmazásra segítséggel képes  

 bizonytalan a tanult szófajok (ige, főnév, melléknév) felismerésében, megnevezésében, 

csoportosításában, helyesírásában (szócsoport, mondat), de tanítói segítséggel hibáit tudja 

javítani  

 gyakran vét a szótő formájában megadott szavak szövegbe szerkesztésében, hibáit tanítói 

segítséggel javítja (szótő, toldalék felismerése, megnevezése, jelölése során) 

 a tanult nyelvtani ismeretek és helyesírási szabályok ismerete bizonytalan, j-ly jelölésében, a 

szabályok alkalmazásában az íráshasználat során vét 

 íráshasználat során (másolás, tollbamondás, emlékezet utáni írás, szövegalkotás) írástechnikai 

hibát gyakran ejt 

 önellenőrzésre, hibajavításra képes, A magyar helyesírás szabályai c. könyvet önállóan 

esetenként, tanítói segítséggel használja 

 

Felzárkóztatásra szorul 

 betűalakítása aránytalan (új vonalköz), egyéni írásképe kialakulatlan, kapcsolása, írása 

rendezetlen 

 kapkodóan, felületesen ír, szövegelrendezése nem áttekinthető 

 gyakran vét a mondatfajták felismerésében, megnevezésében, (kijelentő, kérdő, felkiáltó, 

óhajtó, felszólító) alkotásában tanítói segítséget igényel 

 a tanult szófajok (ige, főnév, melléknév) felismerésében, megnevezésében, 

csoportosításában, helyesírásában sokat téved (szócsoport, mondat), hibáit csak tanítói 

segítséggel tudja javítani  

 tanítói segítséget igényel a szótő formájában megadott szavak szövegbe szerkesztésében 

(szótő, toldalék felismerése, megnevezése, jelölése során) 

 a tanult nyelvtani ismeretek és helyesírási szabályok ismerete hiányos, pontatlan, bizonytalan, 

j-ly jelölésében, a szabályok alkalmazásában az íráshasználat során sokat hibázik, hibáit csak 

tanítói segítséggel képes javítani 

 íráshasználat során (másolás, tollbamondás, emlékezet utáni írás, szövegalkotás) sok 

írástechnikai hibát ejt 

 önellenőrzésre, hibajavításra csak tanítói segítségadás mellett képes, A magyar helyesírás 

szabályai c. könyvet csak tanítói segítséggel tudja használni 
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4. évfolyam 
 

TÉMAKÖRÖK, TARTALMAK 

 

Heti 7 óra 

Éves óraszám: 259 óra 

 

 Témakörök Éves óraszám 

I. Év eleji ismétlés, felmérés és javítása. 14 óra 

II. Beszédkészség, szóbeli szövegek alkotása és 

megértése, olvasás, írott szöveg megértése, irodalom, 

olvasástechnika, tánc és dráma. 

100 óra 

III. Ismeretek az anyanyelvről, helyesírás, íráskép, írásbeli 

szövegek alkotása. 

116 óra 

IV. Tanulási képesség fejlesztése. 4 óra 

V Összefoglalás, felmérések, és javításuk. 25 óra 

. Összesen: 259 óra 

 

4. évfolyam 
 

Témakörök, tartalmak Belépő tevékenységformák 

 

Beszédkészség, szóbeli szövegek alkotása és 

megértése 

A szövegjelentés kifejezése mondat és 

szövegfonetikai eszközökkel. A szöveg 

jelentésének megfelelő helyes dallam és nem 

verbális eszközök (testbeszéd) használata. 

Párbeszéd a mindennapi élethelyzetekben. Vita. 

Gondolatok, információk, érzelmek és 

vélemények egyszerű, érthető és hatékony 

közlése. Érzékletesség kifejezésére való 

törekvés. Esztétikai és erkölcsi fogalmak (szép-

csúnya, jó-rossz) használata a mindennapi 

élmények kapcsán. Az esztétikai nézőpont 

megalapozása: a szép megtapasztalása 

természeti környezetben, a mindennapi élet 

tárgyaiban, és különféle művészeti ágakhoz 

tartozó, az életkornak megfelelő néhány 

műalkotásban. 

 

 

Az élőbeszéd és a fölolvasás értelemszerű tagolása 

helyes beszédlégzéssel, szünetekkel, a szöveg 

jelentésének megfelelő tempó, hangerő és dallam 

alkalmazásának gyakorlása. Különféle 

beszédhelyzetekben alkalmazkodás a 

kommunikációs szerephez és a partnerhez, a nem 

verbális eszközök összehangolása a 

beszédhelyzettel. Az aktív és passzív szókincs 

folyamatos gyarapítása különféle szövegekből, 

más tantárgyakban előforduló szakkifejezések-kel, 

ritkábban használt szavakkal. Hiányos mondatok 

kiegészítése a szövegkörnyezetbe illő rokon 

értelmű szóval, kifejezéssel. Állandó 

szókapcsolatok gyűjtése. Részvétel a 

tanulócsoportban folyó beszélgetésben, vitában, 

mindennapi –különféle médiumok révén szerzett- 

élmények kapcsán folytatott beszélgetésekben. 

Olvasmányok reprodukálása szóban tömörítéssel, 

nézőpontváltással.. Narráció. 

A tanító vagy a társak hosszabb közléseinek 

követése. Ezek lényegéről emlékeztető 

jegyzetek készítése. IKT eszközök használata. 

Mindennapos tevékenységek:  

 Részvétel a napi reggeli 

„beszélgetőkörben” 

 Mesehallgatás 

 Ritmikus tevékenység 
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Témakörök, tartalmak Belépő tevékenységformák 

 

 

 

Olvasás, az írott szövegek megértése, 

irodalom 

Prózai és verses népköltészeti alkotások a 

magyar, a nemzetiségi és a hazai etnikumok 

népköltészetéből: népmesék, mondák, legendák, 

népdalok, népi játékok, népszokások. Irodalmi 

mesék. Tündérmese, állatmese, tréfás-és 

láncmese. A mesék szerkezeti és nyelvi 

jellemzői, mesemotívumok. A népdalok 

jellegzetes témái. Elbeszélések, regényrészletek, 

versek a klasszikus és a kortárs magyar 

irodalomból. Egyszerű szerkezetű 

gyermekregény. Az irodalmi szöveg művészi 

eszközei: néhány alakzat; a megszemélyesítés; 

ritmus, rím, refrén.  

Kritikai és kreatív olvasás. Különböző műfajú 

és hangnemű szövegekben az eltérő 

nyelvhasználat érzékelése, a jól felismerhető 

különbségek megfigyelése. 

Néhány adat gyűjtése az olvasott művek 

szerzőjéről. Szövegelemző műveletek bővítése: 

szerkezet, tér idő, következtetések, kulcsszavak 

kiemelése, tömörítés, bővítés. Azonos témájú 

alkotások összehasonlítása. Egyszerű szövegek 

vázlatának elkészítése tanítói segítséggel. 

Érzelmek, emberi kapcsolatok fölismerése, 

értékelése a művekben. Több szempont 

figyelembevétele a szereplők viselkedésének 

megfigyelésekor. Az elbeszélő személyének 

megállapítása, a történet alaphangulatának, 

alapérzésének megfogalmazása. 

Véleményalkotás. A házi olvasmány előkészítése 

folyamatolvasással, otthoni elolvasása és 

megbeszélése közösen. Az önállóan megismert 

ifjúsági regénnyel kapcsolatos olvasmányélmény 

megosztása a társakkal. Művészi eszközök 

fölismerése lírai és elbeszélő művekben. A lírai 

mű középpontjában álló gondolat, ill. érzelem 

azonasítása. Az ismétlés funkciójának 

megfigyelése. Nyelvi érdekességek, művészi 

eszközök gyűjtése szövegből. A népköltészetről és 

a műköltészetről tanultak összefoglaló 

rendszerezése.  

Alapozó időszak szükség szerint. 

Olvasástechnika 

Mondat-és szövegfonetikai eszközök. A 

kifejező olvasás előkészítése olvasástechnikai 

gyakorlatokkal.  

A kifejező hangos olvasás gyakorlása és a 

szövegben rejlő érzelmek kifejezése mondat- 

és szövegfonetikai eszközök alkalmazásával. 

Párbeszédek és közbeékelődések elkülönítése 

fölolvasáskor mintakövetéssel. 

 

Írásbeli szövegek alkotása 

Tájékoztató szövegek: hirdetés, értesítés. A 

leírás, tartalmi, szerkezeti jellemzői, nyelvi 

eszközei, a bemutatás sorrendje. A leírás 

szemléletessége. Az üdvözlet írásának tartalmi 

és formai jellemzői. 

Hirdetés, értesítés, meghívó megfogalmazása a 

címzett személyének figyelembevételével. 

Elbeszélő fogalmazás kiegészítése párbeszéd 

írásával. A leírás megfigyelése irodalmi 

példákon. Szemléletes leírás készítése 

egyszerű tárgyról, növényről, állatról, 

emberről. Figyelem a bemutatás sorrendjére és 

a nyelvi eszközök alkalmazására. Levelezőlap 

írása különféle alkalmakra választott 

partnernek.  A levelezőlap címzése. 

Az írásbeli munkák önellenőrzése és javítása a 

tanító irányításával. 
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Íráskép 

Eszközszintű egyéni írás. Írás vonalas lapon. 

Olvasható, tetszetős és rendezett füzetvezetés. 

Rövid szöveget mások számára olvashatóan ír 

–  jól áttekinthető, célszerű elrendezés a lapon. 

Alapozó időszak szükség szerint. 

A tanulási képesség fejlesztése 

Különböző információhordozók a lakóhelyi és 

az iskolai könyvtárban Ismerkedés 

folyóiratokkal.  

A gyerekeknek szóló ismeretterjesztő 

művekből, folyóiratokból információk 

gyűjtése és az adatokkal a tanultak 

kiegészítése. Vázlat alapján beszámoló – 

szükség esetén tanítói segítséggel – 

ismeretterjesztő olvasmányokról, 

megfigyelésekről, kísérletekről. Beszámoló 

egyéni élményekről, olvasmányokról. 

Mesegyűjtemények, gyerekek részére készült 

verseskötetek keresése a szabadpolcon. A 

gyerekeknek készült segédkönyvek (lexikon, 

enciklopédia, kétnyelvű szótár) használata. Az 

olvasott szövegben előforduló ismeretlen szavak 

értelmezése gyermeklexikon vagy szótár 

segítségével. Tetszés szerint választott helyesírási 

szótár önálló használata. 

Közmondások, szólások, állandó 

szókapcsolatok, ismeretlen szavak 

jelentésének megismerése kézikönyvekből.  

A tananyaghoz kapcsolódó ábrák, grafikonok, 

táblázatok megfigyelése, értelmezése. 

IKT eszközök alkalmazása. 

Anyanyelvi ismeretek, helyesírás 

A szófajokról tanult ismeretek összefoglalása és 

kibővítése: az igei személyragok és a személyes 

névmás; a tulajdonnév a melléknév fokozása. A 

névelő és a névutó. A keltezés. Az anyanyelv és 

az idegen nyelv különbségének felismerése, 

ennek megfogalmazása a diák saját szavaival. 

Az ige, az igekötő, a főnév, a melléknév, a 

számnév, a névelő és a személyes névmás 

mondatbeli szerepe, a szövegkoherencia. 

 

A tanult szófajok fölismerése a szövegben és 

megnevezésük konkrét példákban. A toldalékos 

igealakok helyesírásának gyakorlása. A jövő idő 

változatos kifejezése. A tanuló környezetében és 

olvasmányaiban előforduló tulajdonnevek 

helyesírásának gyakorlása, helyes alkalmazásuk az 

írásos nyelvhasználatban. A főnév ragos alakjának 

fölismerése szövegben helyesírásának gyakorlása 

az egyszerűbb esetekben. A névutók szerepének 

felismerése a nyelvi kifejezésben, helyesírásuk, a 

leggyakoribb névutók ismerete. A határozott és 

határozatlan névelő szerepének 

megkülönböztetése és helyes használatuk. A 

tanult hagyományos írásmódú személynevek 

biztos helyesírása, a lakóhely földrajzi neveinek 

helyes lejegyzése. A melléknév fokozott 

alakjainak, helyes leírása. A számnév fölismerése, 

a számoknak betűvel való leírása és a keltezés 

írása. Az ly-os szavak körének bővítése. A 

toldalékos szóalakok helyesírásának gyakorlása a 

tanult szófajok körében. 
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Társadalmi ismeretek 

Mondák, legendák, történetek a 

magyar nemzet nagy történelmi eseményeiről és 

példa értékű személyiségekről 

Lokálpatriotizmus, a lakóhely ismerete. 

Történetek megismerése a magyarság 

múltjának nevezetes eseményeiről, 

kiemelkedő személyiségeiről, tetteiről, az 

emberek életmódjáról az egyes korokban. 

Tájékozódás a történelmi időben: évszázad, 

évezred elképzelése. A régió, a lakóhely 

történelmi, irodalmi emlékeiről adatok 

gyűjtése, rendezése, felhasználása beszámoló 

elkészítéséhez a szerzett ismeretekről.  

 

Tánc és dráma 

Ritmus-, mozgás- és beszédgyakorlatok – 

kombinált koncentrációs és 

memóriagyakorlatok. Fantáziajátékok. 

Egyszerűbb drámai konvenciók megismerése. A 

színházi formanyelv alapjai. Történetek, 

mindennapi élethelyzetek (konfliktusok) 

földolgozása, átélése a dráma eszköztárával 

különféle dramatikus formák kipróbálása révén 

(helyzetgyakorlatok, szituációs és önismereti 

játékok). Színházi, bábszínházi előadás 

megtekintése.  

 

Térkitöltő, térkihasználó gyakorlatok; játékos, 

mozgással és szöveggel összekapcsolt 

ritmikus gyakorlatok. Játék elképzelt és 

valóságos helyzetek megjelenítésével. Egész 

csoportos és kiscsoportos játék; állóképek. A 

szerkezet érzékelése (jelenet, felvonás), a 

kezdet és a vég fölismerése térbeli és időbeli 

struktúrákban; a színházi előadás formai 

elemei (díszlet, berendezés, jelmez, kellék, 

fény- és hanghatások). Csoportos 

improvizációs játékok, közös dramatizálás a 

tanult konvenciók alkalmazásával. 

Rögtönzések és a látott előadások alapszintű 

elemző megbeszélése. 

Memoriter 

Népdalok, népmesék elmondása; Kölcsey Ferenc Himnusz; című versének két versszaka; 

Petőfi Sándor Nemzeti dal című verse. Szabadon választott költemények, prózai szövegrészletek az 

előző tanévhez képest emelkedő minőségi (pontosság, értelmezés, kifejező erő, kapcsolat a 

hallgatósággal) és mennyiségi igénnyel, differenciáltan, a tanulók terhelhetőségét figyelembe véve.  

A továbbhaladás feltételei 

Érthető, folyamatos beszéd a mindennapi kommunikációban. Beszédfolyamatok követése, 

magyarázatok, feladatszövegek lényegének pontos megértése. A tanult udvarias nyelvi fordulatok 

használata mindennapi beszédhelyzetekben. A gondolatok értelmes megfogalmazása szóban és 

írásban a tanult szövegformák tartalmi követelményeinek figyelembevételével. Előzetes fölkészülés 

után ismert témájú szöveg folyamatos, a tartalmat kifejező fölolvasása. Önállóan megismert - 

életkorhoz illő - szöveg néma olvasása, lényegének megértése és megfogalmazása. Gyakorlottság a 

tanító irányításával a mélyebb tartalmi rétegek megértésében, erkölcsi, esztétikai értékek 

felismerésében. Öt vers szöveghű felidézése. 

Rendezett, jól olvasható, lendületes írás. A mondatfajták és a tanult szófajok biztonságos 

felismerése szövegben, megnevezésük, szövegkoherencia. A tanult helyesírási szabályok 
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alkalmazása Újabb 20-25 szóban a j hang helyes jelölése. A tanítói javítással vagy tanulói 

önellenőrzéssel feltárt helyesírási hibák kijavítása.  

A könyvek önálló keresése a könyvtárban. A könyvek tartalomjegyzékének használata. 

Könyvek és egyéb információhordozók felhasználása segítségadással tanulási feladatokhoz. 

Részvétel a csoportos történetalkotásban, az improvizációkban és a produkciókat elemző 

megbeszélésekben.  

 
 

Értékelés - 4. osztály 
 

Kulturált nyelvi magatartás, beszédművelés, szóbeli szövegek alkotása és megértése 

Jeles 

 beszédhelyzetben, kapcsolatteremtésben magabiztos, önálló, használja a nem verbális 

eszközöket 

 beszéde választékos, érthető, helyesen tagolt, a magyar nyelv hangzástörvényeinek megfelelő 

a mindennapi kommunikációban, vers- és prózamondásban 

 önállóan képes a mondanivaló értelmes megfogalmazására szóban, figyel a partnerre és 

kitartóan követi a gondolatmenetet 

 önállóan készít hosszabb közlésekről emlékeztető jegyzeteket  

 aktív szókincse gazdag, passzív szókincsét folyamatosan gyarapítja 

 helyesen alkalmazza a szövegfonetikai eszközöket (hangsúly, hanglejtés, tempó, artikuláció) 

 ismeri, helyesen alkalmazza a mindennapi élethelyzetekben a mindennapi érintkezés nyelvi 

fordulatait (tudakozódás, segítségkérés, megköszönés, elhárítás, válaszadás, vita) 

 szövegek reprodukálására tömörítéssel, nézőpontváltással önállóan képes (narráció) 

 

Jó 

 beszédhelyzetben, kapcsolatteremtésben önállóan használja a nem verbális eszközöket 

 beszéde érthető, helyesen tagolt, a magyar nyelv hangzástörvényeinek megfelelő a 

mindennapi kommunikációban, vers- és prózamondásban 

 kis segítséggel képes a mondanivaló értelmes megfogalmazására szóban, igyekszik figyelni a 

partnerre és követi a gondolatmenetet 

 önállóan próbál hosszabb közlésekről emlékeztető jegyzeteket írni  

 szókincse gazdag, passzív szókincsét folyamatosan gyarapítja 

 igyekszik helyesen alkalmazni a szövegfonetikai eszközöket (hangsúly, hanglejtés, tempó, 

artikuláció) 

 ismeri, és többnyire helyesen alkalmazza a mindennapi élethelyzetekben a mindennapi 

érintkezés nyelvi fordulatait (tudakozódás, segítségkérés, megköszönés, elhárítás, válaszadás, 

vita) 

 szövegek reprodukálására törekszik tömörítéssel, nézőpontváltással (narráció) 

 

Közepes 

 beszédhelyzetben, kapcsolatteremtésben segítséggel használja a nem verbális eszközöket 

 beszéde érthető, a tagolásban a magyar nyelv hangzástörvényeinek alkalmazásában, a 

mindennapi kommunikációban, vers- és prózamondásban tanítói segítséget igényel 

 tanítói segítséggel képes a mondanivaló értelmes megfogalmazására szóban, rövid ideig 

figyel a partnerre és követi a gondolatmenetet 

 hosszabb közlésekről emlékeztető jegyzeteket segítségadással képes írni (vázlat) 

 szókincse életkorának megfelelő, passzív szókincsét folyamatosan gyarapítja (tankönyv, 

szótárak) 
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 bizonytalan a szövegfonetikai eszközök használatában (hangsúly, hanglejtés, tempó, 

artikuláció), hibáit tanítói segítséggel javítja 

 ismeri a mindennapi élethelyzetekben a mindennapi érintkezés nyelvi fordulatait 

(tudakozódás, segítségkérés, megköszönés, elhárítás, válaszadás, vita), de alkalmazásában 

bizonytalan  

 szövegek reprodukálására (tömörítés, nézőpontváltás, narráció) tanítói segítséget igényel 

 

Elégséges 

 beszédhelyzetben, kapcsolatteremtésben csak tanítói segítséggel használja a nem verbális 

eszközöket 

 beszéde érthető, tagolatlan, vét a magyar nyelv hangzástörvényei ellen a mindennapi 

kommunikációban, vers- és prózamondásban 

 csak tanítói segítséggel képes a mondanivaló értelmes megfogalmazására szóban, rövid ideig 

figyel a partnerre és a gondolatmenetre 

 hosszabb közlésekről emlékeztető jegyzeteket nem képes írni  

 szókincse szegényes, életkorának nem megfelelő, passzív szókincsét önállóan nem gyarapítja  

 gyakran vét, önállóan nem alkalmazza a szövegfonetikai eszközöket (hangsúly, hanglejtés, 

tempó, artikuláció), hibáit csak tanítói segítséggel javítja 

 hiányosan ismeri, és bizonytalanul alkalmazza a mindennapi élethelyzetekben a mindennapi 

érintkezés nyelvi fordulatait (tudakozódás, segítségkérés, megköszönés, elhárítás, válaszadás, 

vita)  

 szövegek reprodukálására tömörítéssel (narráció) csak tanítói segítséggel képes 

 

 

Olvasás, írott szöveg megértése, irodalom, olvasástechnika, tanulási képességek, társadalmi 

ismeretek, tánc, dráma 

 

Jeles 

 önállóan képes előzetes felkészülés után szöveghű, folyamatos, a tartalmat kifejező 

felolvasásra, (párbeszédek, közbeékelődések elkülönítésére,) az élőbeszéd üteméhez közelítő 

tempóban 

 önállóan képes az olvasmányok tartalmának elmondására összefüggő, értelmes mondattal 

 irodalmi és nem irodalmi szövegeket folyamatosan, beszéd- és olvasástechnikai hiba nélkül 

kifejezően, értelemszerűen felolvas, memoritereket (próza, vers) előad 

 ismer és olvas külföldi nép- és műköltészeti alkotásokat, valamint a hazai (magyar nemzetiségi 

és az etnikumok irodalmából) prózai műveket, verseket, elbeszéléseket, regényeket, 

regényrészleteket 

 a szöveg megértését szóbeli és írásbeli feladatok önálló megoldásával bizonyítja, a megoldás 

során nem vagy csak ritkán hibázik 

 folyamatosan olvas egyszerű szerkezetű gyermekregényt, olvasónaplót, feljegyzéseket készít,  

olvasmányélményét társaival megosztja 

 a szépirodalmat és az ismeretterjesztő irodalmat képes önállóan megkülönböztetni, felismeri a 

jellegzetes irodalmi témákat az olvasott művekben 

 önállóan felismeri a népköltészeti alkotásokat (népmese, népmonda, közmondás, legenda, 

népdal, népi játékok, szólás, találós kérdés, mondóka, kiszámoló), azok tartalmi és formai 

jellemzőit 

 önállóan felismeri a mesék szereplőit, helyszíneit, időpontját, képes a szereplők 

viselkedéseiről, kapcsolatairól véleményt alkotni 
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 képes a szöveget önállóan tagolni, értelmezni, információt kiemelni, a lényeget tömören 

megfogalmazni egy-egy mondattal, vázlatot képes készíteni (címadás szókapcsolatokkal) 

 képes a versek hangulata által keltett érzéseit önállóan megfogalmazni (alapgondolat, költői 

üzenet), önállóan felfedezi a versek művészi eszközeit (ritmus, rím, refrén, hasonlat, 

megszemélyesítés)  

 tájékozott lakóhelye népszokásáról, történelmi alakjairól, emlékhelyeiről, irodalmi életéről, 

ismeri a lakóhelye irodalmának képviselőit, azok alkotásait (írók, költők, festők), művelődési 

lehetőségeit (mozi, színház, múzeum, emlékhelyek), ezekről rövid beszámolókat, 

kiselőadásokat (3-4 perc) képes készíteni  

 aktívan, alkotó módon részt vesz a ritmus-, mozgás- és beszédgyakorlatokban, csoportos és 

egyéni improvizációs játékokban, azok elemző megbeszélésében, történetek dramatizálásában, 

színházi előadások megtekintésében 

 kulturáltan viselkedik, tájékozódni tud az iskolai és lakóhelyi könyvtárban, feladatok önálló 

elvégzésére képes (gyűjtőmunka, rövid szóbeli beszámoló, lexikon-, szótárhasználat) katalógus 

szerint, önállóan tudja használni a könyvtári információhordozókat (lexikon, enciklopédia, 

hangkazetta, folyóiratok, szótárak, számítógép, internet)  

 

Jó 

 önállóan képes előzetes felkészülés után folyamatos, a tartalmat kifejező felolvasásra, az 

élőbeszéd üteméhez közelítő tempóban, szabályos hanglejtéssel, kevés beszéd-, és 

olvasástechnikai hibával 

 kis tanítói segítséggel képes az olvasmányok tartalmának elmondására összefüggő, értelmes 

mondattal 

 irodalmi és nem irodalmi szövegeket folyamatosan, kevés beszéd- és olvasástechnikai hibával, 

kifejezően, értelemszerűen felolvas, memoritereket (próza, vers) kifejezően elmond 

 ismer és olvas külföldi nép- és műköltészeti alkotásokat, valamint hazai (magyar nemzetiségi 

és az etnikumok irodalmából) prózai műveket, verseket, elbeszéléseket, regényeket, 

regényrészleteket 

 a szöveg megértését szóbeli és írásbeli feladatok önálló megoldásával bizonyítja, hibáit 

önállóan javítja 

 folyamatosan olvas egyszerű szerkezetű gyermekregényt, olvasónaplót vezet, melyből 

felkészülés után képes olvasástechnikai hiba (újrakezdés, mást olvas, betűtévesztés, betűcsere, 

betűkihagyás) nélkül felolvasni, és az azzal kapcsolatos olvasmányélményét társaival 

megosztani  

 a szépirodalmat és az ismeretterjesztő irodalmat képes önállóan megkülönböztetni, felismeri a 

jellegzetes irodalmi témákat az olvasott művekben 

 önállóan felismeri a népköltészeti alkotásokat (népmese, népmonda, közmondás, legenda, 

népdal, népi játékok, szólás, találós kérdés, mondóka, kiszámoló), azok tartalmi és formai 

jellemzőit 

 önállóan felismeri a mesék szereplőit, helyszíneit, időpontját, képes a szereplők 

viselkedéseiről, kapcsolatairól véleményt alkotni 

 képes a szöveget önállóan tagolni, értelmezni, információt kiemelni, a lényeget tömören 

megfogalmazni egy-egy mondattal, vázlatot képes készíteni (címadás szókapcsolatokkal) 

 képes a versek hangulata által keltett érzéseit önállóan megfogalmazni (alapgondolat, költői 

üzenet), önállóan felfedezi a versek művészi eszközeit (ritmus, rím, refrén, hasonlat, 

megszemélyesítés)  

 tájékozott lakóhelye népszokásáról, történelmi alakjairól, emlékhelyeiről, irodalmi életéről, 

ismeri a lakóhelye irodalmának képviselőit, azok alkotásait (írók, költők, festők), művelődési 
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lehetőségeit (mozi, színház, múzeum, emlékhelyek), ezekről rövid beszámolókat, 

kiselőadásokat (3-4 perc) képes készíteni  

 aktívan részt vesz a ritmus-, mozgás- és beszédgyakorlatokban, csoportos és egyéni 

improvizációs játékokban, azok elemző megbeszélésében, történetek dramatizálásában, 

színházi előadások megtekintésében 

 kulturáltan viselkedik, tájékozódni tud az iskolai és lakóhelyi könyvtárban, feladatok önálló 

elvégzésére képes (gyűjtőmunka, rövid szóbeli beszámoló, lexikon-, szótárhasználat) katalógus 

szerint, többnyire önállóan használja a könyvtári információhordozókat (lexikon, enciklopédia, 

hangkazetta, folyóiratok, szótárak, számítógép, internet)  

 

Közepes 

 kijelölt szöveget felkészülés után folyamatosan, a tartalmat kifejezően több beszéd és 

olvasástechnikai hibával felolvas, az élőbeszéd üteméhez közelítő tempóban, szabályos 

hanglejtéssel olvas 

 tanítói segítséggel képes az olvasmányok tartalmának elmondására néhány összefüggő, 

értelmes mondattal 

 feldolgozott irodalmi és nem irodalmi szövegeket folyamatosan, beszéd- és olvasástechnikai 

hibával, kifejezően felolvas, memoritereket (próza, vers) kevés tévesztéssel mond el 

 az olvasókönyvből feldolgozott külföldi nép- és műköltészeti alkotásokat, valamint a hazai 

(magyar nemzetiségi és az etnikumok irodalmából) prózai műveket, verseket, elbeszéléseket, 

regényeket, regényrészleteket ismeri 

 a szöveg megértését szóbeli és írásbeli egyszerű feladatok megoldásával bizonyítja, hibáit 

önállóan és tanítói segítséggel javítja 

 folyamatosan olvas egyszerű szerkezetű gyermekregényt, olvasónaplót vezet, és az azzal 

kapcsolatos olvasmányélményét társaival tanítói segítséggel megosztja  

 a szépirodalmat és az ismeretterjesztő irodalmat képes megkülönböztetni, felismeri a 

jellegzetes irodalmi témákat az olvasott művekben 

 felismeri a népköltészeti alkotásokat (népmese és fajtái, népmonda, közmondás, legenda, 

népdal, népi játékok, szólás, találós kérdés, mondóka, kiszámoló), bizonytalan azok tartalmi és 

formai jellemzőiben 

 önállóan felismeri a mesék szereplőit, helyszíneit, időpontját, képes a szereplők 

viselkedéseiről, kapcsolatairól véleményt csak nevelői segítséggel alkot 

 tanítói segítséggel képes egyszerű, rövid szöveget önállóan tagolni, értelmezni, információt 

kiemelni, a lényeget tömören megfogalmazni egy-egy mondattal, vázlatot képes készíteni 

(címadás szókapcsolatokkal) 

 a versek hangulata által keltett érzéseit tanítói segítséggel képes megfogalmazni (alapgondolat, 

költői üzenet), és felfedezni a versek művészi eszközeit (ritmus, rím, refrén, hasonlat, 

megszemélyesítés)  

 olvasott lakóhelye népszokásáról, történelmi alakjairól, emlékhelyeiről, irodalmi életéről, 

ismeri a lakóhelye irodalmának képviselőit, azok alkotásait (írók, költők, festők), művelődési 

lehetőségeit (mozi, színház, múzeum, emlékhelyek), ezekről rövid beszámolókat képes 

készíteni segítséggel  

 tanítói felkérésre vesz részt a ritmus-, mozgás- és beszédgyakorlatokban, csoportos 

improvizációs játékokban, azok elemző megbeszélésében, történetek dramatizálásában, 

színházi előadások megtekintésében 

 kulturáltan viselkedik, tájékozódni tud az iskolai könyvtárban, feladatok önálló elvégzésére 

segítséggel képes (gyűjtőmunka, rövid szóbeli beszámoló, lexikon-, szótárhasználat) katalógus 

szerint, tanítói segítséggel használja a könyvtári információhordozókat (lexikon, enciklopédia, 

szótárak, számítógép)  
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Elégséges 

 kijelölt rövid szöveget felkészülés után sem tud, a tartalmat kifejezően felolvasni több 

beszéd- és olvasástechnikai hibával, lassú tempóban olvas 

 csak kérdésekre válaszolva képes az olvasmányok tartalmának elmondására néhány 

összefüggő, értelmes mondattal 

 feldolgozott irodalmi és nem irodalmi szövegeket beszéd- és olvasástechnikai hibával, 

szóképesen felolvas, memoritereket (próza, vers) pontatlanul, sok tévesztéssel mond el 

 az olvasókönyvből feldolgozott külföldi nép- és műköltészeti alkotásokat, valamint a hazai 

(magyar nemzetiségi és az etnikumok irodalmából) prózai műveket, verseket, elbeszéléseket, 

regényeket, regényrészleteket bizonytalanul ismeri 

 kb.1 oldal terjedelmű szöveg megértését vizsgáló szóbeli és írásbeli, egyszerű feladatok 

megoldása során is sokat hibázik, hibáit csak tanítói segítséggel javítja 

 egyszerű szerkezetű gyermekregényt részletekben olvas el, arról feljegyzést csak tanítói 

segítséggel képes készíteni, és az azzal kapcsolatos olvasmányélményét társaival tanítói 

segítséggel megosztja  

 a szépirodalmat és az ismeretterjesztő irodalmat képes megkülönböztetni, a jellegzetes 

irodalmi témákat az olvasott művekben csak tanítói segítséggel felismerni 

 felismeri a népköltészeti alkotások közül a népmesét és fajtáit, népmondát, népdalt, népi 

játékokat, találós kérdést, mondókát, kiszámolót, bizonytalan a közmondás, a legenda, a 

szólás tartalmi és formai jellemzőiben 

 önállóan felismeri a mesék szereplőit, helyszíneit, időpontját, csak segítséggel képes a 

szereplők viselkedéseiről, kapcsolatairól véleményt alkotni 

 csak tanítói segítséggel, bekezdések alapján képes egyszerű, rövid szöveget önállóan tagolni, 

értelmezni, információt kiemelni, a lényeget tömören megfogalmazni egy-egy mondattal, 

vázlatot kiegészíteni (címadás szókapcsolatokkal) 

 a versek hangulata által keltett érzéseit csak tanítói segítséggel képes megfogalmazni 

(alapgondolat, költői üzenet), és felfedezni a versek művészi eszközeit (ritmus, rím, refrén, 

hasonlat, megszemélyesítés)  

 tájékozatlan lakóhelye népszokásáról, történelmi alakjairól, emlékhelyeiről, irodalmi életéről, 

nem ismeri a lakóhelye irodalmának képviselőit, azok alkotásait (írók, költők, festők), 

művelődési lehetőségeit (mozi, színház, múzeum, emlékhelyek), rövid beszámolókat csak 

segítséggel képes készíteni  

 tanítói utasításra vesz részt a ritmus-, mozgás- és beszédgyakorlatokban, csoportos 

improvizációs játékokban, azok elemző megbeszélésében, történetek dramatizálásában, 

színházi előadások megtekintésében 

 kulturáltan viselkedik, tájékozódni tud az iskolai könyvtárban, feladatok önálló elvégzésére 

csak tanítói segítséggel képes (gyűjtőmunka, rövid szóbeli beszámoló, lexikon-, 

szótárhasználat), katalógus szerint csak tanítói segítséggel használja a könyvtári 

információhordozókat (lexikon, szótárak, számítógép)  

 

 

Írásbeli szövegek alkotása, fogalmazás 

Jeles 

 képes önállóan összefüggő szöveget alkotni szóban és írásban, olvasott, átélt, egyéni vagy 

közös élmény, fantázia alapján  

 olvasmányok, szövegminták megfigyelése során a szövegszerkesztés (bekezdések) jellemzőit 

felismeri, a szövegalkotás, készítés folyamatában önállóan alkalmazza 

 az olvasottak tartalmát tudja tömöríteni, részletezni, vázlatot készíteni (szóban, írásban) 
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 ismeri és alkalmazza a szövegalkotás és szerkesztés szabályait (anyaggyűjtés, címválasztás, 

lényeges gondolatok, eseménysor, időrend, megfelelő szóhasználat, bevezetés, tárgyalás, 

befejezés) 

 képes kb.13-15 mondatos, szerkezetileg, nyelvileg jól megformált, elbeszélő, leíró 

fogalmazást, különféle alkalmakra partnereknek üdvözletet, értesítést, meghívót és hirdetést 

szerkeszteni tartalmi és formai jegyek megtartásával 

 gazdag szókinccsel bír, változatos szóhasználattal, párbeszéd beillesztésével, a műfajnak és 

témának megfelelően egyéni stílusban fogalmaz 

 önellenőrzést, hibajavítást önállóan végez, használja a helyesírási szótárt 

 

Jó 

 képes közös előkészítés után önállóan összefüggő szöveget alkotni szóban és írásban, olvasott, 

átélt, egyéni vagy közös élmény, fantázia alapján  

 olvasmányok, szövegminták megfigyelése során a szövegszerkesztés (bekezdések) jellemzőit 

felismeri, a szövegalkotás, készítés folyamatában többnyire helyesen, önállóan alkalmazza 

 az olvasottak tartalmát tudja tömöríteni, részletezni, vázlatot készíteni (szóban, írásban) 

 ismeri és többnyire pontosan alkalmazza a szövegalkotás és szerkesztés szabályait 

(anyaggyűjtés, címválasztás, lényeges gondolatok, eseménysor, időrend, megfelelő 

szóhasználat, bevezetés, tárgyalás, befejezés) 

 képes kb.10-13 mondatos, szerkezetileg, nyelvileg jól megformált, elbeszélő, leíró 

fogalmazást, különféle alkalmakra partnereknek üdvözletet, értesítést, meghívót szerkeszteni 

tartalmi és formai jegyek megtartásával 

 változatos szókinccsel bír, megfelelő szóhasználattal, párbeszéd beillesztésével, a műfajnak és 

témának megfelelően fogalmaz 

 önellenőrzést, hibajavítást önállóan végez, használja a helyesírási szótárt 

 

Közepes 

 segítséggel képes közös előkészítés után összefüggő szöveget alkotni szóban és írásban, 

olvasott, átélt, egyéni vagy közös élmény alapján  

 olvasmányok, szövegminták megfigyelése során a szövegszerkesztés (bekezdések) jellemzőit 

felismeri, a szövegalkotás, készítés folyamatában segítséggel alkalmazza 

 az olvasottak tartalmát segítséggel tudja tömöríteni, részletezni, vázlatot készíteni (szóban, 

írásban) 

 pontatlanul ismeri és bizonytalanul alkalmazza a szövegalkotás és szerkesztés szabályait 

(anyaggyűjtés, címválasztás, lényeges gondolatok, eseménysor, időrend, megfelelő 

szóhasználat, bevezetés, tárgyalás, befejezés) 

 képes kb.8-10 mondatos, szerkezetileg megformált (bevezetés, tárgyalás, befejezés), elbeszélő, 

leíró fogalmazást, különféle alkalmakra partnereknek üdvözletet (levelezőlap) szerkeszteni 

tartalmi és formai jegyek megtartásával 

 a szövegműfajnak és témának megfelelő szókincset használ  

 önellenőrzést, hibajavítást önállóan végez, kérésre használja a helyesírási szótárt, hibáit tanítói 

segítséggel javítja 

 

Elégséges 

 csak tanítói segítséggel képes közös előkészítés után is összefüggő szöveget alkotni szóban és 

írásban, olvasott, átélt élmény alapján  

 olvasmányok, szövegminták megfigyelése során a szövegszerkesztés (bekezdések) jellemzőit 

tanítói segítséggel felismeri, a szövegalkotás folyamatában segítséggel alkalmazza 
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 az olvasottak tartalmának összefoglalására, tömörítésére, vázlat kiegészítésére csak segítséggel 

képes 

 a szövegalkotás és szerkesztés szabályait csak tanítói segítséggel alkalmazza(eseménysor, 

időrend, megfelelő szóhasználat, bevezetés, tárgyalás, befejezés) 

 képes kb.6-8 összefüggő mondat terjedelmű, szerkezetileg megformált (bevezetés, tárgyalás, 

befejezés), elbeszélő, leíró fogalmazás készítésére megadott téma alapján tanítói segítséggel 

 szókincse minimális, segítséggel a szövegműfajnak és témának megfelelő szókincset használ  

 önellenőrzést, hibajavítást felületesen végez, kérésre használja a helyesírási szótárt, hibáit csak 

tanítói segítséggel javítja 

 

 

Anyanyelvi ismeretek, helyesírás 

Jeles 

 betűalakítása arányos, egyéni írásképe kialakult, írása tetszetős, igényes 

 folyamatosan, lendületesen, rendezetten ír, szövegelrendezése gazdaságos 

 szövegben a mondatfajták felismerése, megnevezése, alkotása, alkalmazása biztos (kijelentő, 

kérdő, felkiáltó, óhajtó, felszólító) 

 szövegben a tanult szófajokat (ige, főnév, melléknév, névelő, névutó, számnév) önállóan, 

biztosan felismeri, megnevezi, csoportosítja, helyesen írja, alkalmazza  

 biztos a szótő formájában megadott szavak szövegbe szerkesztésében 

 a tanult nyelvtani ismereteket és helyesírási szabályokat j-ly jelölését önállóan, helyesen 

alkalmazza íráshasználat során a szó és szövegkörnyezetben 

 íráshasználat során (másolás, tollbamondás, emlékezet utáni írás, szövegalkotás) nem, vagy 

ritkán hibázik 

 önellenőrzésre, hibajavításra önállóan képes, használja A magyar helyesírás szabályai c. 

könyvet 

 

Jó 

 betűalakítása arányos, egyéni írásképe kialakult, írása igényes 

 folyamatosan, lendületesen, rendezetten ír, szövegelrendezése gazdaságos 

 szövegben a mondatfajták felismerése, megnevezése, alkotása, alkalmazása biztos (kijelentő, 

kérdő, felkiáltó, óhajtó, felszólító) 

 szövegben a tanult szófajokat (ige, főnév, melléknév, névelő, névutó, számnév) önállóan, kevés 

hibával felismeri, megnevezi, csoportosítja, helyesen írja, alkalmazza, tévedéseit önállóan 

javítja 

 a szótő formájában megadott szavak szövegbe szerkesztésében ejtett esetleges hibáit önállóan 

javítja 

 a tanult nyelvtani ismereteket és helyesírási szabályokat, j-ly jelölését önállóan alkalmazza 

keveset hibázik  az íráshasználat során a szó és szövegkörnyezetben, hibáit önállóan javítja 

 íráshasználat során (másolás, tollbamondás, emlékezet utáni írás, szövegalkotás) kevés hibát 

ejt 

 önellenőrzésre, hibajavításra önállóan képes, használja A magyar helyesírás szabályai c. 

könyvet 

 

Közepes 

 betűalakítása többnyire arányos, egyéni írásképe kialakult, írása olvasható 

 folyamatosan, lendületesen, rendezetten ír, az írást a tanulás eszközeként használja, 

szövegelrendezése nem minden esetben gazdaságos 
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 szövegben a mondatfajták felismerése, megnevezése, alkotása, alkalmazása, helyesírása sok 

esetben pontatlan (kijelentő, kérdő, felkiáltó, óhajtó, felszólító) 

 szövegben a tanult szófajt (ige, főnév, melléknév, névelő, névutó, számnév) felismerésében, 

megnevezésében, csoportosításában, helyesírásában időnként téveszt, tévedéseit tanítói 

segítséggel javítja 

 a szótő formájában megadott szavak szövegbe szerkesztésében ejtett esetleges hibáit 

segítséggel javítja 

 a tanult nyelvtani ismereteket és helyesírási szabályokat j-ly jelölését a begyakorolt szó- és 

szöveganyag (munkafüzet, feladatlap) alapján az íráshasználata során többnyire helyesen 

alkalmazza 

 íráshasználat során (másolás, tollbamondás, emlékezet utáni írás, szövegalkotás) több hibát ejt, 

hibáit tanítói javításnak megfelelően javítja  

 önellenőrzésre, hibajavításra tanítói segítséggel képes, kérésre használja A magyar helyesírás 

szabályai c. könyvet 

 

Elégséges 

 betűalakítása aránytalan, egyéni írásképe kialakulatlan, írása alig olvasható 

 kapkodóan, felületesen, rendezetlenül ír, szövegelrendezése nem áttekinthető 

 gyakran vét a mondatfajták felismerése, megnevezése, alkotása, alkalmazása, helyesírása során 

(kijelentő, kérdő, felkiáltó, óhajtó, felszólító), javítani csak tanítói segítséggel képes 

 szövegben a tanult szófajok (ige, főnév, melléknév, névelő, névutó, számnév) felismerésében, 

megnevezésében sokat téved, csoportosításban, helyesírásban, alkalmazásban tanítói segítséget 

igényel 

 a szótő formájában megadott szavak szövegbe szerkesztésében ejtett hibáit, tanítói segítséggel 

javítja 

 a tanult nyelvtani ismeretek és helyesírási szabályok felismerése, megnevezése, alkalmazása 

pontatlan, bizonytalan, j-ly jelölését a begyakorolt szó- és szöveganyag alapján sem használja 

helyesen az íráshasználata során, hibáit csak tanítói segítséggel javítja 

 íráshasználat során (másolás, tollbamondás, emlékezet utáni írás, szövegalkotás) sok 

írástechnikai hibát ejt, tanítói javításnak megfelelően javítja munkáját  

 önellenőrzésre, hibajavításra csak tanítói segítségadás mellett képes, A magyar helyesírás 

szabályai c. könyvet csak tanítói segítséggel tudja használni  

 

 

 

 


