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Ajánlás 

 

Az idegen nyelv helyi tanterv az ELT Hungary kerettantervének kiegészített változata. 

Az átdolgozásnál felhasznált dokumentumok:  

– 2011. CXC. Törvény A Nemzeti Köznevelésről 

– NAT 2012 

– A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) 

számú EMMI rendelet 

– a Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Nevelési 

Programja 

– a Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2010. évi helyi 

tanterve 

 

A TANTERV TARTALMAZZA: 

1-8. évfolyamon az angol- és német nyelv tantárgyakra vonatkozóan: 

– A tantárgy céljait, feladatait, fejlesztési követelményeket. 

– A tantárgy óraterveit. 

– Az értékelési elveket. 

– A tankönyv kiválasztásának elveit. 

– Az évfolyamok tananyagának témáit és az alkalmazott tevékenységformákat. 

– A továbbhaladás feltételeit. 

– Az év végi követelményeket. 

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

 

Az átdolgozást végezte: 

1. – 8. évfolyam: Balázsné Ferenc Anita  

   Ladoniczki-Péringer Adrienn  

Sitkuné Lékó Judit   

   Széles Imréné   

Nagyné Szentkirályi Szilvia  

Papp Julianna Ágnes 

Perfalvi Emese 

Szolnok, 2019. szeptember 1. 
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                                        Élő idegen nyelv 

 

 

Iskolánk Nevelési Programjában az idegen nyelvek oktatása egyike a csoportbontással és 

többlet óraszámmal támogatott tantárgyaknak, így kiemelt helyzetben van. A szabadon 

felhasználható órakeretből biztosítjuk, hogy valamennyi alsó tagozatos tanuló első osztálytól 

ismerkedhessen az idegen nyelvvel. A harmadik évfolyamtól kezdve csoportbontásban, 

értékeléssel haladnak tovább. Ötödik osztálytól folyamatosan készülnek az Országos idegen 

nyelvi mérésre. Ennek eredménye alapján alakítunk ki 7.-ben emelt szintű csoportot mindkét 

nyelvből, ahol a nyolcadik év végén újabb Országos idegen nyelvi mérésen vesznek részt a 

tanulók, illetve igény szerint biztosítjuk a középiskolai felvételire a felkészülést. 

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

tapasztalatainkra építve biztosítjuk. 

 

Az óraszámok az egyes évfolyamokon a következőképpen alakulnak: 

 

Évfolyam 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Heti 

óraszám 

2 2 2,5 3,5 3,5 4 4 4 

Éves 

óraszám 

72 72 90 126 126 144 144 144 

Emelt 

óraszám 

- - - - - - +1 

180 

+ 1 

180 

 

 

Iskolánkban angol és német nyelv tanulására van lehetőség. 

 

I. Távlati célok: 

  

Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai 

referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának 

megalapozása és fejlesztése. A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan 
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összefonódik az általános kompetenciákkal, vagyis a világról szerzett ismeretekkel, a 

gyakorlati készségekkel és jártasságokkal, valamint a motivációval, amelyek 

mindenfajta tevékenységhez, így a nyelvi tevékenységekhez is szükségesek.  

- A korszerű idegennyelv-oktatás a nyelvhasználó valós szükségleteire épül, ezért 

tevékenységközpontú. Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most 

vagy a későbbiek során várhatóan fontos szerepet játszanak életükben. A nyelvtanulási 

folyamat középpontjában a cselekvő tanulók állnak, akik az idegen nyelv segítségével 

kommunikatív feladatokat oldanak meg. A feladatok megoldása során receptív, 

produktív, illetve interaktív nyelvi tevékenységeket végeznek. Mivel a valóságban a 

legtöbb megoldandó feladat több készség együttes alkalmazását teszi szükségessé, 

ezeket integráltan tanítjuk.  

- A mindennapi nyelvhasználatban – ezért a nyelvtanulásban is –, fontos szerepet 

játszanak a szövegértelmezési és szövegalkotási stratégiák. A recepció során a 

nyelvhasználó, ill. a nyelvtanuló észleli az írott vagy hallott szöveget, azonosítja, mint 

számára lényegeset, felfogja, mint nyelvi egységet, és összefüggésében értelmezi. A 

produkció során megtervezi és szóban vagy írásban létrehozza a közlendőjét 

tartalmazó szöveget. 

- A sikeres kommunikáció érdekében a tanulóknak meg kell ismerniük és használniuk 

kell azokat a nyelvi eszközöket, amelyekből, és amelyekkel helyesen megformált, 

értelmes mondanivaló alakítható ki. Tisztában kell lenniük a mondanivaló 

szerveződésének, szerkesztésének elveivel, hogy koherens nyelvi egységgé 

formálhassák közlendőjüket. Ismerniük kell azokat az eszközöket és 

forgatókönyveket, amelyekkel sikeresen megoldhatók a különféle kommunikációs 

helyzetek. Fel kell ismerniük, hogy minden nyelvi érintkezést szabályok szőnek át, 

amelyek a nemek, korosztályok, társadalmi csoportok között különböző alkalmakkor 

szabályozzák azt. Ide tartoznak a nyelvi udvariassági szabályok, rituálék és a 

helyzetnek megfelelő hangnem használatának szabályai is.  

- A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg 

autentikus, a feladatvégzés szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a 

tanulók maguk is viszonylag könnyen kerülhetnek autentikus célnyelvi környezetbe, 

részeseivé válhatnak az adott kultúrának, kapcsolatot teremthetnek a célnyelven 

beszélőkkel, ami komoly motivációs forrás lehet, és nagyban elősegítheti az autonóm 

tanulóvá válást. A tanulási folyamat szervezésében nagy jelentősége van a kooperatív 

feladatoknak és a projektmunkának, ezek szintén erősíthetik a motivációt. 
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- Az idegen nyelvű kommunikáció során meghatározó jelentőségű a nyelvekkel, a 

nyelvtanulással, az idegen nyelveket beszélő emberekkel és a más kultúrákkal 

kapcsolatos pozitív attitűd, ami magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben 

tartását és a nyelvek, kultúrák közötti kommunikáció iránti nyitottságot.  

- A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a NAT hangsúlyozza a tantárgyközi integráció 

jelentőségét. Fontos, hogy a tanulók az idegen nyelv tanulása során építeni tudjanak 

más tantárgyak keretében szerzett ismereteikre és személyes tapasztalataikra. 

Ugyanakkor az idegen nyelvvel való foglalkozás olyan ismeretekkel, tapasztalatokkal 

gazdagíthatja a tanulókat, amelyeket más tantárgyak keretében is hasznosítani tudnak.  

- Az egész életen át tartó tanulás szempontjából kiemelkedő jelentősége van a 

nyelvtanulási stratégiáknak, amelyek ismerete és alkalmazása segíti a tanulókat abban, 

hogy nyelvtudásukat önállóan ápolják és fejlesszék, valamint hogy újabb nyelveket 

sajátítsanak el.  

- A NAT bizonyos képzési szakaszokra meghatározza a minden tanuló számára 

kötelező minimumszinteket. A közműveltségi elemeket a tantárgy egyedi jellemzői 

miatt a NAT-ban azok a nyelvi szintek és kompetenciák testesítik meg, amelyeket a 

nemzetközi gyakorlatban és az érettségi követelményrendszerben mérceként használt 

Közös európai referenciakeret (KER) határoz meg. A nyelvi kompetenciák komplex 

fejlesztéséhez az ajánlott témakörök kínálnak kontextust.  

 

 

 

 

 

 

A kerettanterv az elérendő célokat és nyelvi szinteket kétéves képzési szakaszokra 

bontva határozza meg. Iskolánkban az idegen nyelv tanítása ugyan az első évfolyamon 

kezdődik, de a kezdő két évben a heti két óra alatt a tanulók nem követelményeket 

sajátítanak el, hanem játékos formában ismerkednek az idegen nyelv hangzásával, 

alapszókincsével és kialakítják a nyelvtanuláshoz elengedhetetlen pozitív attitűdöt. 

A harmadik évfolyamtól kezdődik az értékeléssel járó, valamennyi készséget felölelő 

nyelvtanulás. A kezdő szakasz a negyedik évfolyam végén zárul. 

A második idegen nyelv tanulása szülői igény alapján, felső tagozaton, tanórán kívül, 

térítés ellenében valósítható meg. 

 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 

Első 

idegen 

nyelv 

KER-

szintben nem 

megadható 

A1 A2 



 

7 

 

- Az idegen nyelvi kerettanterv a KER-ben leírt készségek alapján határozza meg a 

nyelvtanulás fejlesztési egységeit; ezek: a hallott és olvasott szöveg értése, a szóbeli 

interakció, az összefüggő beszéd és az íráskészség. A KER-ben meghatározott nyelvi 

szintek és kompetenciák azonban nem mechanikusan, hanem a tanulók életkori 

sajátosságainak tükrében értelmezve kerültek be a kerettantervbe. 

- Az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztése szoros kapcsolatban áll a 

NAT-ban megfogalmazott kulcskompetenciákkal. A kommunikatív nyelvi 

kompetencia több ponton érintkezik az anyanyelvi kompetenciával. A szövegalkotás, 

szövegértelmezés, szóbeli és írásbeli kommunikáció számos készségeleme átvihető az 

idegen nyelv tanulásába és fordítva, az idegen nyelv tanulása során elsajátított 

kompetenciák hasznosak az anyanyelvi kommunikáció területén. A két terület 

erősítheti egymást, olyannyira, hogy megfelelő módszerek alkalmazása esetén az is 

lehet sikeres nyelvtanuló és nyelvhasználó, akinek hiányosak az anyanyelvi ismeretei, 

sőt az idegen nyelv tanulása segíthet abban, hogy az anyanyelv használata tudatosabbá 

váljon. 

- Az önálló tanulás képességének kialakításában hasznos segítséget nyújt a modern 

technika, az interneten található autentikus szövegek, a direkt és indirekt nyelvtanulási 

lehetőségek sokasága. Míg korábban csak az írott és a hallott szöveg megértésének 

fejlesztését támogatta az internet, ma már számos lehetőség kínálkozik a produktív 

nyelvhasználatra is. Az ingyen elérhető autentikus hanganyagok és videók, képek, 

szótárak, interaktív feladatok mellett az írott és a szóbeli csevegés, a fórumozás és a 

blogolás is élményszerű nyelvtanulásra ad alkalmat. Az önálló tanulás képességének 

folyamatos fejlesztéséhez azonban szükség van a tanulásról magáról való 

beszélgetésre, a tanulási stratégiák kialakításában való segítségnyújtásra, az 

önértékelés és a társértékelés alkalmainak megteremtésére.  

- A nyelvtanítás sikerében fontos szerepet játszik a nyelvtanulók ismereteinek, 

érdeklődésének, igényeinek, nyelvi és nem nyelvi készségeinek tanulási folyamatba 

történő bekapcsolása. A nyelvtanulás ugyanakkor a témák sokfélesége miatt, valamint 

azért, mert minden más tantárgynál több lehetőséget nyújt a beszélgetésre, kiválóan 

alkalmas a személyiség kibontakozásának támogatására. A siker másik kulcsa a 

folyamatos pozitív megerősítés, a tanulók önmagukhoz mért fejlődésének elismerése.  

- A táblázatokban megjelenő fejlesztési egységek (a hallott szöveg értése, szóbeli 

interakció, összefüggő beszéd, az olvasott szöveg értése és az íráskészség) a 

valóságban nem különíthetők el egymástól. A hatékony nyelvtanítás feltétele, hogy a 
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különböző készségek fejlesztése mindig integráltan történjen, úgy, ahogy azok a valós 

kommunikációs helyzetekben előfordulnak. Ezért nem szerepelnek óraszámok a 

fejlesztési egységek mellett. 

- A 4-8. évfolyamokra vonatkozó ajánlott témakörök egyes elemei újra és újra 

megjelennek, lehetőséget adva arra, hogy a korábban megszerzett ismeretek újabb 

nézőpontból kerüljenek feldolgozásra, így bővüljenek, mélyüljenek a tanulók 

életkorához, szükségleteihez alkalmazkodva.  

- Külön táblázat tartalmazza az ajánlott témaköröket, amelyben a más tantárgyakkal 

való kapcsolódási pontok is megtalálhatók. A tanulócsoportban más tantárgyakat 

tanító tanárokkal való együttműködés elevenebbé, aktuálisabbá és érdekesebbé teszi a 

nyelvtanulást, mert lehetőséget nyújt a témák, témakörök természetes, életszerű 

összekapcsolására. A sikeresen pályázott nemzetközi iskolai együttműködési 

projektek végrehajtása megerősítheti az említett hatásokat. 

- A táblázatok Fejlesztési célok rovata a nyelvtanítás aktuális életkori szakaszra 

vonatkozó, az adott kompetenciával kapcsolatos fejlesztés céljait tartalmazza. A 

fejlesztés tartalma elnevezésű rész olyan tevékenységeket ismertet, amelyek 

segítségével az adott nyelvi fejlesztés megvalósítható. A nyelvtanulási és 

nyelvhasználati stratégiák szervesen beépültek a tartalomba. 

- A kerettanterv a 4. évfolyam, majd később a kétéves fejlesztési ciklusok végén a 

fejlesztési egységek céljaiból és tartalmából kiindulva határozza meg a fejlesztés 

várható eredményét, kapcsolódva a szakasz végére előírt KER-szinthez (kivéve a 4. 

évfolyamot, amelynek kimenete KER-szintben nem határozható meg). 

 

 

 

II.  A tanulók értékelése 

 

1. Az értékelés célja: 

Az értékelés célja összhangban áll a Pedagógiai Programban megfogalmazottakkal.  

- A személyiségfejlődést elősegítendő készítsük fel a tanulókat a konstruktív 

életvezetésre és a megszerzett készségeket a nyelvórákon is gyakoroltassuk. 

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

érzelmi intelligencia mélyítésével, az önismeret alakításával, az önértékelés 

képességének fejlesztésével történjen. (pl.: jellemzések, sport, egészség témakör) 
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- Az értékelés segítse elő az idegen nyelv tanulásához való pozitív hozzáállást, a 

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

az interkulturális nyitottságot, azaz elsősorban fejlesztési területekre és 

kompetenciákra irányuljon. 

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

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

tehetségeket.  

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

iskolai tanulásában alapvető szerepe van a motivációnak, az érdeklődés felkeltésének 

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

tesztelés nem lehet egyedüli formája az értékelésnek.  

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

játékos módszerekkel tárgyaljuk a kapcsolódó témákat.  

- Az elért eredmények tükrében pedagógiai tevékenységünket tudatosan úgy alakítsuk, 

hogy gazdag módszertani repertoárunkat felhasználva, a csoport adottságaihoz 

alkalmazkodva, a megfelelő IKT taneszközökre támaszkodva tervezzük további 

munkánkat.  

 

 

2. A számonkérés és értékelés típusai és módjai: 

Céljainkkal összhangban az ellenőrzés és számonkérés módjai ugyanolyan változatosak, mint 

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

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

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

legyen folyamatos, a követelményeknek és tevékenységeknek megfelelő. 

 

Az értékelendő tevékenységformák: 

- szógyűjtés tematikusan; képleírás 

- versek, dalok, mondókák; memoriterek 

- párbeszédek, szituációk 

- önálló szövegalkotás írásban és szóban 

- olvasott és hallott szövegértési feladatok 

- csoportmunka 

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

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

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

formájában. 

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

szóbeli tevékenységre vonatkozik. 

Évente a füzetvezetést 1 érdemjeggyel értékeljük.  

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

szóbeli. Évente füzetvezetési érdemjegyet kapnak a tanulók. 

  

Szummatív értékelés  

 3. osztályban félévkor „Megfelelt”, „Jól megfelelt” illetve „Kiválóan megfelelt” értékelést 

adunk, melynek részleteit a 3. osztályra vonatkozó „Értékelés és minősítés” fejezetben 

szabályozzuk. Év végén osztályzattal értékelünk. 

4. osztályban félévkor és év végén osztályzattal értékeljük a tanulók teljesítményét. 

Félévente két témazáró dolgozatot íratunk 

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

igazodva, különböző nehézségű, főleg kommunikációs feladatokat tartalmazó dolgozatokkal 

mérjük a tanulók tudását.  

6. év végén az Országos Nyelvi Méréssel mérjük az elsajátított tudást. Ennek eredménye és az 

eltelt évek során mutatott munka alapján, az osztályfőnökkel konzultálva alakítja ki a 

munkaközösség a 7. osztálytól emelt szinten haladó csoportok névsorát. A folyamatról a 

következő év elején levélben adunk tájékoztatást a szülőknek.  

A 8. évfolyam végén minden tanuló részt vesz az Országos Nyelvi Mérésben. Az erre való 

felkészítéssel segítjük a középiskolai továbbhaladást. Az emelt szintű csoportok tagjait 

felkészítjük arra, hogy független, külsős vizsgabizottság előtt bizonyítsanak. A vizsgáztatást 

elegendő igény alapján, szülői befizetéssel megszervezzük. 

 

 

 

 

 



 

11 

 

Témazárók egységes %-os értékelése: 

 

100  90%  jeles (5) 

89  76%  jó (4) 

75  60%  közepes (3) 

59  40%  elégséges (2) 

39  0%  elégtelen (1) 

 

Témazárók osztályzata súlyozott, 1,5 szorzó értékkel. 

 

Diagnosztikus értékelést végzünk 5. osztálytól minden év szeptemberében. Ez alapján 

készítjük el a csoport tanmenetét és csoportprofilját.  

 

 

Minden évfolyamon, minden osztályban érvényes szempontok az év végi osztályzat 

kialakításához: 

 

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

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

Az órák menetét követik és próbálnak bekapcsolódni, füzetvezetésük elfogadható. 

 

- Közepes osztályzatot kapnak azok a tanulók, akik önálló interakcióra ugyan nem képesek, 

de kérdésekre szóban és írásban válaszolnak, az alapszókincset elsajátították és a 

legalapvetőbb nyelvtani szabályokat képesek alkalmazni. Dolgozataik és összes jegyeik 

átlaga 2,6 – 3.5 között van. Füzeteik rendezettek, írásbeli munkáik mennyiségileg 

megfelelőek, bár gyakorta hibásak. Szótárfüzeteik rendszeres ellenőrzésre szorulnak. 

 

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

szókincset kevés hibával, a nyelvtani szabályok ismeretében alkalmazni képesek, az 

interakciókat kis tanári vagy társsegítséggel végrehajtják. Dolgozataik és összes jegyeik 

átlaga 3,6 – 4,5 között van. Füzetvezetésük rendszeres és rendezett. Írásbeli munkájuk 

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

elsajátították, nemcsak megérteni képesek azt, hanem beszédhelyzetekben, szituációkban 

folyamatosan alkalmazzák. Az anyaghoz tartozó nyelvtani szabályokat jól ismerik és 

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

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

vezetése pontos és átlátható. Dolgozataik átlaga 4,5 vagy összes jegyeik átlaga eléri a 4,5-t. 

A nyelvi munkaközösség által szervezett játékokon és vetélkedőkön részt vesznek. 

 

 

III. A tanterv alkalmazásához szükséges speciális képesítési 

követelmények és tárgyi feltételek 

 

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

gazdag és korszerű módszertani eszköztárral rendelkezik és kompetenciáit folyamatosan 

fejleszti.  

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

ahol minden a célnyelvet idézi és a nyelvtanulást segíti. 

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

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

szemléltető eszközök és a gyerekek aktuális munkáinak elhelyezésére. Álljanak a 

munkaközösség rendelkezésére poszter– és képsorozatok, szókártyakészletek, 

mesekönyvek, dalos- mondókás könyvek kazettákkal vagy CD-kkel, szintezett 

olvasmányok, képes-, egy- és kétnyelvű szótárak, folyóiratok, prospektusok, térképek, 

útikönyvek, nyelvtani gyakorlók, stb. Ezeket a szertárban, a könyvtárban és a 

tantermekben tároljuk. 

A minden nyelvtanár által rendszeresen használatos CD-lejátszók hanganyaggal, emellett 1 

videómagnó kazettákkal és 1 számítógép digitális segédanyagokkal képezi a nyelvi 

munkaközösség tárgyi felszereltségét.  

 

 

IV.  A tankönyvek kiválasztásának szempontjai 

 

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

2. A kompetencia alapú oktatás követelményeinek való megfelelés. 
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3. A tankönyv felépítése, szerkezete: 

- alapkészségek egyensúlya, tevékenységközpontúság, differenciálisi lehetőségek 

- feladatok egymásra épülése, fokozatossága, önellenőrzési lehetőségei 

- életkori sajátosságoknak megfelelés, motiváló, korszerű témák és történetek 

- a nyelvtan bemutatása, magyarázata, gyakoroltatása 

- esztétikum, színesség, illusztrációk hasznossága, jól áttekinthető oldalak 

- ciklikusság (nyelvtan, szókincs) 

- a tankönyvcsomag részei, kézikönyv hasznossága 

- interaktív segédanyagok elérhetősége 

- tartósság, minőség 

- beszerzés, ár 

- a rendelkezésre álló óraszám 

 

 

 

 

 

V. Tantárgyi tantervek 

 

1. évfolyam 

A nyelvtanulás az első évfolyamon játékos ismerkedést jelent az idegen nyelvvel, 

megalapozva a későbbi tudatos nyelvhasználatot. Elsődleges célja, hogy felkeltse a tanulók 

érdeklődését az idegen nyelvek tanulása iránt a pozitív attitűd és a tartós motiváció 

kialakításával. Fontos cél továbbá, hogy a nyelvtanulás a kezdetektől élmény, érdekes 

tapasztalat legyen a tanulók számára.  

Alkalmazott módszerek és tevékenységformák: Ebben a szakaszban elsősorban a 

beszédészlelés, beszédbátorság kialakításával és a hallás utáni szövegértés fejlesztésével 

történik a kommunikatív kompetenciák megalapozása. A nyelvtanulás a tanulók által 

értelmezhető szituációkban, kommunikációs helyzetekben, a beszélt nyelven keresztül valósul 

meg, - játékokra, dalokra, mondókákra, rövid párbeszédek feldolgozására épülő kreatív és 

motiváló folyamat során. Az egyre bővülő feladatok, kommunikációs helyzetek révén 

megtanulják kifejezni magukat az adott szituációkban, megismétlik, utánozzák a hallottakat. 
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A hallott szövegeket cselekvéshez, szituációhoz kötik, így azok megértése és felidézése is 

könnyebbé válik. 

A korai nyelvtanulásban kiemelt szerepe van a hallás utáni szövegértésnek, a 

szókincsfejlesztésnek, a szóbeli interakciónak. A nonverbális eszközökkel támogatott hallott 

szöveg segíti a tanulókat abban, hogy kikövetkeztessék és megértsék a mondanivaló lényegét. 

Az élő beszéd, kommunikáció egyúttal mintát nyújt a kifejezések használatára, amelyeket 

kellő ismétlés, gyakorlás után már egyedül is képesek alkalmazni. A kisgyermekkori, hallás 

utáni nyelvtanulás nagymértékben segíti a szókincs bővülését, a kiejtés, az intonáció, a 

beszédtempó célnyelvnek megfelelő fejlesztését. 

Nagy szerepe van a megértést segítő eszközöknek, a célnyelvi kommunikáció nonverbális 

elemekkel való támogatásának: a testbeszédnek, képeknek, tárgyaknak, történetek 

eljátszásának. A saját tapasztalás, tevékenység útján rögzült kifejezések a későbbiekben 

könnyen előhívható ismeretekké válnak. Ezek a tevékenységek fejlesztik a gyermeki 

kreativitást, lehetőséget adnak arra is, hogy megtanuljanak élni a nonverbális 

kifejezőeszközökkel is. Ebben az életkorban az is fontos, hogy a tanulók minden 

érzékszervükkel részt vegyenek a nyelvi tevékenységekben, kapjanak vizuális megerősítést, 

és kézbe vehető tárgyakat is használjanak a nyelvtanulás során. 

 

Óraszám: 2 óra/hét, 72 óra/év 

 

Témakörök 

 

Témakör óraszám 

1. Üdvözlés, köszönés 8 

2. Iskola 20 

3. Család és barátok 14 

4. Kedvenceim 18 

5. Ünnepek 4 

Szabadon felhasználható: 

 Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmunkák 

készítése egyéni, pár-, vagy csoportmunkában 

8 
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Összesen: 72 

 

Témakörök és kapcsolódási pontok az 1. évfolyam számára 

Témakör Kapcsolódási pontok 

Üdvözlés, köszönés Környezetismeret: 

baráti kapcsolatok, 

iskolai közösségek megismerése 

Iskola Környezetismeret: 

Iskolai közösségek megismerése, technika 

Család,ünnepek Erkölcstan:  

társas kapcsolatok, technika 

Kedvenceim Környezetismeret 

Természetismeret 

 

Fejlesztési célok és feladatok  fejlesztési egységenként 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A tanuló magával hozza meglévő tapasztalatait, elképzeléseit.  

Otthon és az óvodában szerzett készségek, személyes és szociális 

kompetenciák, tanulási képességek, a tanuló természetes 

kíváncsisága, motivációja. 

Játékok, szituációs feladatok az otthoni és az óvodai életből. 

Tantárgyi fejlesztési 

célok 

A tanuló képes követni a nonverbális elemekkel erősen támogatott 

idegen nyelven történő óravezetést; 

követi a nagyon lassú és tiszta kiejtésű beszédet, amikor a jelentés 

megértéséhez hosszú szünetek állnak rendelkezésére; 
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felismeri és végrehajtja az általa már hallott utasításokat; 

a hallott szöveg tartalmát különböző módokon (mozgás, hang, rajz) 

képes megjeleníteni; 

A fejlesztés tartalma 

A nyelv hangzásvilágának, zenéjének megismerése, az artikulációs bázis fejlesztése, speciális 

hangzók, hanglejtés, szóhangsúly megismerése, megfigyelése. 

A nonverbális elemekkel támogatott célnyelvi óravezetés megértése. 

Az életkornak megfelelő, ismert témakörhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű szövegek 

bemutatásának követése.  

Tanári beszéd és/vagy hangzóanyag hallgatása, együttmondása után közös vagy önálló 

ismétlés. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Gyermekdalok, gyermekversek, mondókák, képekkel illusztrált történetek, cselekvéssorok, 

mesék, rövidfilmek, tanárral, tanulótársakkal, folytatott rövid párbeszéd, tanári beszéd 

 

 

 

 
                           Szóbeli interakció 

Előzetes tudás A tanuló magával hozza meglévő tapasztalatait, elvárásait.  

Tantárgyi fejlesztési 

célok 

A tanuló képes aktívan részt venni az interakciót igénylő célnyelvi 

gyermekjátékokban; 

Részt vesz egyszerű interakcióban, ahol a kommunikáció a lassabb 

beszéden és ismétlésen alapul; 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre, kérésekre, felszólításokra való 

reagálás rövid válaszokkal. 
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Cselekvéssel ismert szituációs játékokhoz, tantermi játékokhoz való kapcsolódás. 

Néhány egyszerű, mindennap használt mondatszerkezet korlátozott mértékben történő 

alkalmazása példa alapján. 

Ismert témákhoz kapcsolódó egyszerű nyelvi eszközöket és nonverbális elemeket tartalmazó 

rövid párbeszéd eljátszása társakkal, tanárral. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, mondókák, gyermekversek, rövid, képpel illusztrált történetek, rövid párbeszédek  

 

 

                                       Értékelési rendszer  

 

Iskolánkban 1-2. osztályban az idegen nyelvekkel való ismerkedés, ráhangolódás történik, 

ezért a nyelvtanulás kezdő éveiben érdemjegyet nem adunk, méréseket nem végzünk. A 

tanulók munkájukról folyamatos visszajelzést kapnak szóbeli illetve írásbeli dicséretek, piros 

pontok, stb. formájában. 

 

Az értékelés módjai: 

 

– önértékelés  

– tanulói értékelés (pár-, csoportmunkában) 

– szóbeli értékelés; 

– írásbeli, főleg ösztönző-formáló (formatív) értékelés; 

                                                 

 

 

                                            Tanulói tevékenységek 

 

Elsősorban olyan tevékenységi formák és feladatok ajánlatosak, amelyek összhangban vannak 

a 6-9 éves gyermekek tanulási, ismeretszerzési jellemzőivel. Ebben az életkorban a gyermek 

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

felnőttekkel és társaival való interakció közben, illetve az érzékszervekkel való megismerés 
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útján. Ezeknek a szem előtt tartásával kell megtervezni a tevékenységformákat és a 

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

érthető szituációban jelenik meg.  

A 1-2. évfolyamon alkalmazott tevékenységi formák az idegen nyelvi órán: 

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

kísért versek, cselekvések végzése szóbeli utasításra (fizikai válasz adása 

nyelvi impulzusra) 

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

eredménye valamilyen, a témához kapcsolódó tárgy (poszter, modell, stb.) 

– Idegen nyelven történő tanári utasítások végrehajtása 

– Szerepjátékok és ezekhez díszletek gyűjtése, készítése 

– Játékok, társasjátékok 

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

 

2. évfolyam 

 

Az idegen nyelvi írás-olvasás készségének célzott fejlesztése akkor kezdődhet el, amikor 

anyanyelvükön már készségszinten írnak és olvasnak a tanulók. Az első kétéves szakasz 

végén, játékos formában már ismerkedhetnek az egyszerűbb szavak szóképével, illetve rövid, 

nyomtatott formában megjelenő mondatokkal.  

A tanulási folyamatban a tanuló egész személyisége formálódik, anyanyelvi és idegen nyelvi 

kompetenciái egymással kölcsönhatásban fejlődnek. Fontos a változatos tevékenységformákra 

lehetőséget nyújtó célnyelvi óravezetés. A vizuális elemekben gazdag tantermi környezet és 

eszközrendszer ösztönzi a tanulókat a nyelvi tevékenységekben való aktív részvételre. Az 

infokommunikációs eszközök bevonása már ebben az életkori szakaszban is segít a 

megértésben, és motiváló hatással bír. 

A nyelvtanulás során a tanuló sokszor találkozik más tantárgy, műveltségi terület tartalmaival, 

mint a nyelvtanulást segítő eszközzel vagy információforrással. Leggyakrabban a 

készségtárgyak, természetismeret tantárgyak tartalmai kerülnek be a tanórai munkába. 

Fejleszti a tanulói kreativitást, ha lehetőséget kapnak a különböző tanórákon elsajátított 

szókincs célnyelvi órán való alkalmazására. 
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A tanórai tevékenységek többsége szóban és csoport- vagy pármunkában történik. Ezek a 

feladatok a nyelvi fejlesztésen túl jó lehetőséget adnak a tanulók szociális kompetenciáinak 

fejlesztésére (együttműködés, tolerancia), illetve a közösségformálásra. 

 

Óraszám: 2 óra/hét, 72 óra/év 

 

Témakörök 

 

Témakör óraszám 

1. Játékok 14 

2. Testünk 16 

3. Étkezés 12 

4. Otthon 16 

5. Iskola 8 

Szabadon felhasználható: 

  Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó 

projektmunkák készítése egyéni, pár-, vagy 

csoportmunkában 

 ünnepek 

 

6 ebből 

 

4 

 

 

2 

Összesen: 72 

 

 

Témakörök és kapcsolódási pontok a 2. évfolyam számára 

Témakör Kapcsolódási pontok 

Játékok Matematika: halmazok 

Testünk Környezetismeret 

Matematika 

Étkezés Környezetismeret: 

az ember megismerése; 

egészséges ételek, tápanyagok, étrend 
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Otthon Környezetismeret: 

Családi kapcsolatok 

 

Fejlesztési célok és feladatok egységenként 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A tanuló magával hozza meglévő tapasztalatait, elképzeléseit.  

Otthon és az óvodában szerzett készségek, személyes és szociális 

kompetenciák, tanulási képességek, a tanuló természetes 

kíváncsisága, motivációja. 

Játékok, szituációs feladatok az otthoni és az óvodai életből. 

Tantárgyi fejlesztési 

célok 

A tanuló képes követni a nonverbális elemekkel erősen támogatott 

idegen nyelven történő óravezetést; 

követi a nagyon lassú és tiszta kiejtésű beszédet, amikor a jelentés 

megértéséhez hosszú szünetek állnak rendelkezésére; 

felismeri és végrehajtja az általa már hallott utasításokat; 

a hallott szöveg tartalmát különböző módokon (mozgás, hang, rajz) 

meg tudja jeleníteni; 

legyen rövid, egyszerű szövegeket, pl. mondókákat memoriterként 

elmondani; 

tud egyszerű szövegben hallott információt más tevékenység során 

felhasználni; 

megérti a gyakoribb, mindennapi, nagyon egyszerű szavakat és 

fordulatokat, amelyek a személyével, közvetlen környezetével 

kapcsolatosak. 

A fejlesztés tartalma 

A nyelv hangzásvilágának, zenéjének megismerése, az artikulációs bázis fejlesztése, speciális 
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hangzók, hanglejtés, szóhangsúly megismerése, megfigyelése. 

A nonverbális elemekkel támogatott célnyelvi óravezetés megértése. 

Ismert témákhoz kapcsolódóan elhangzó, szavakból, rövid mondatokból álló kijelentések 

megértése. 

Egyszerű nyelvi eszközökkel, megfogalmazott, nonverbális elemekkel támogatott, tanári 

utasítások megértése (pl. rajzos, játékos feladatok, szerepjáték stb.). 

A személyi adatokra és konkrét szükségletekre vonatkozó egyszerű kifejezések megértése. 

Az életkornak megfelelő, ismert témakörhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű szövegek 

bemutatásának követése.  

Tanári beszéd és/vagy hangzóanyag hallgatása, együttmondása után közös vagy önálló 

ismétlés. 

A kiejtés, intonáció, hangsúly játékos gyakorlása (pl. hangerőváltással, érzelmek 

kifejezésével, mozgás kíséretével). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Gyermekdalok, gyermekversek, mondókák, képekkel illusztrált történetek, cselekvéssorok, 

mesék, rövidfilmek, tanárral, tanulótársakkal, folytatott rövid párbeszéd, tanári beszéd 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

A tanuló magával hozza meglévő tapasztalatait, elvárásait.  

Otthon és az óvodában szerzett tapasztalatok, készségek, személyes 

és szociális kompetenciák, tanulási képességek, a tanuló 

természetes kíváncsisága, motivációja. 

Játékok, szituációs feladatok az otthoni és az óvodai életből. 

Tantárgyi fejlesztési 

célok 

A tanuló képes aktívan részt venni az interakciót igénylő célnyelvi 

gyermekjátékokban; 

rész tvesz egyszerű interakcióban, ahol a kommunikáció a lassabb 

beszéden és ismétlésen alapul; 
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be tud kapcsolódni az egyszerű játékos feladatokba; 

legyen képes megválaszolni egyszerű kérdéseket a közvetlen 

szükségletek vagy jól ismert témák területén, illetve azokra 

reagálni; 

tudjon másoktól dolgokat kérni és másoknak dolgokat adni; 

képes tevékenységekkel reagálni egyszerű tanári utasításokra pl. 

mozgás, rajzolás; 

képes a célnyelvi normáknak megfelelő kiejtés, intonáció és 

beszédtempó utánzás alapján történő elsajátítására. 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre, kérésekre, felszólításokra való 

reagálás rövid válaszokkal. 

Cselekvéssel ismert szituációs játékokhoz, tantermi játékokhoz való kapcsolódás. 

Néhány egyszerű, mindennap használt mondatszerkezet korlátozott mértékben történő 

alkalmazása példa alapján. 

A legegyszerűbb mindennapi udvarias üdvözlési és búcsúzási, bemutatkozási formulák 

használata.  

Kérés, köszönet, sajnálkozás kifejezése. 

Nagyon rövid, különálló, többnyire előre begyakorolt megnyilatkozások megértése és 

reagálás azokra. 

Ismert témákhoz kapcsolódó egyszerű nyelvi eszközöket és nonverbális elemeket tartalmazó 

rövid párbeszéd eljátszása társakkal, tanárral. 

Dalok, mondókák, mesék, történetek előadásában, gyermekjátékokban való aktív részvétel. 

Bekapcsolódás nonverbális elemekkel támogatott, közös szöveg- és mesemondásba ismert 

szavak, kifejezések ismétlésével. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, mondókák, gyermekversek, rövid, képpel illusztrált történetek, rövid párbeszédek  
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                                       Értékelési rendszer  

 

Iskolánkban 1-2. osztályban az idegen nyelvekkel való ismerkedés, ráhangolódás történik, 

ezért a nyelvtanulás kezdő éveiben érdemjegyet nem adunk, méréseket nem végzünk. A 

tanulók munkájukról folyamatos visszajelzést kapnak szóbeli illetve írásbeli dicséretek, piros 

pontok, stb. formájában. 

 

Az értékelés módjai: 

 

– önértékelés  

– tanulói értékelés (pár-, csoportmunkában) 

– szóbeli értékelés; 

– írásbeli, főleg ösztönző-formáló (formatív) értékelés; 

 

 

                                                Tanulói tevékenységek 

 

Elsősorban olyan tevékenységi formák és feladatok ajánlatosak, amelyek összhangban vannak 

a 6-9 éves gyermekek tanulási, ismeretszerzési jellemzőivel. Ebben az életkorban a gyermek 

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

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

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

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

érthető szituációban jelenik meg.  

A 1-2. évfolyamon alkalmazott tevékenységi formák az idegen nyelvi órán: 

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

kísért versek, cselekvések végzése szóbeli utasításra (fizikai válasz adása 

nyelvi impulzusra) 

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

eredménye valamilyen, a témához kapcsolódó tárgy (poszter, modell, stb.) 

– Idegen nyelven történő tanári utasítások végrehajtása 

– Szerepjátékok és ezekhez díszletek gyűjtése, készítése 
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– Játékok, társasjátékok 

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

 

 

3. évfolyam 

 

A 3. évfolyam megkezdésekor a tanulók már két év nyelvtanulási tapasztalattal rendelkeznek, 

felismerik, megértik és leírják a tanult rövid szavakat, egyszerű mondatokat. Hozzászoktak a 

célnyelvi óravezetéshez, követik a rövid, egyszerű utasításokat. Már ismernek hangzó 

szövegeket, megtették az első lépéseket az idegen nyelvi interakció területén, a pozitív tanári 

visszajelzések kialakították az egészséges nyelvhasználói önbizalmat. 

A 3. évfolyam egyik legfontosabb célja, hogy fenntartsa a tanulók nyelvtanulás iránti pozitív 

attitűdjét, hogy továbbra is örömüket leljék a nyelvtanulásban és megtegyék első lépéseiket a 

produktív nyelvhasználat felé. 

A korábbiakhoz hasonlóan fontos cél a beszédértés és a kommunikációs készség fejlesztése, 

amelyben most már nagyobb szerepet játszik az összefüggő beszéd. Ezekhez a fejlesztési 

célokhoz társul az értő olvasás, illetve a célnyelvi írás bevezetése, fejlesztése. Az előző 

szakasz végén a tanulók már nyomtatott formában is megismerkedtek egyszerű szavakkal, 

rövid mondatokkal. Ezek leírása, nyomtatott szövegben való biztos felismerése, kiolvasása 

ennek a szakasznak a feladata. A készségek fejlesztése komplex módon, valós 

kommunikációs helyzeteken alapul. A motiváció fenntartása érdekében fontos, hogy a tanulók 

a fejlettségi szintjüknek megfelelő, változatos feladatokat kapjanak, az ismeretek rögzítése 

tevékenykedtetés útján történjen.  

A témakörök részben ugyanazok, mint az előző fejlesztési szakaszban, de a tantárgyi 

tartalmak gazdagodásának megfelelően bővülnek is. 

Ebben az időszakban jelentősen növekszik a tanulók szókincse. A tantárgyi integráció 

kihasználásával a szókincsfejlesztés hatékonyabbá válik, több lehetőség adódik a szövegértő 

olvasás fejlesztésére is. Ez a szövegértési feladatok megoldásán túl dramatizálásra, mesék, 

történetek rajzos megjelenítésére is lehetőséget ad, teret enged a változatos munkaformáknak. 

Így az anyanyelvi kommunikációval kölcsönhatásban fejlődik a célnyelvi kommunikáció, 

hiszen ebben az életkorban ugyanazokat a játékos kommunikációs tevékenységeket végzik 
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mind az anyanyelvi, mind a célnyelvi órákon. Az egyszerűsített formában leírt, feldolgozott 

alkotások révén kialakulhat a tanulók érdeklődése a célnyelvi kultúra irodalmi és művészeti 

alkotásai iránt.  

A tanulók a célnyelv sajátos mondatszerkezeteivel kontextusba ágyazva ismerkednek meg, 

így épülnek be a nyelvhasználatukba. Már sor kerül az egyszerű szabályszerűségek 

tudatosítására, de mindig csak akkor, ha azok a nyelvtanulás során már többször előfordultak, 

ismertté váltak a tanulók számára. Fontos, hogy a szabályszerűségeket a tanulók fedezzék fel, 

és a pedagógus segítségével ők vonják le a következtetéseket.  

Az előző szakaszhoz képest nagyobb hangsúlyt kap az önálló tanulásra való felkészítés, az 

egyéni nyelvtanulási stratégiák kialakítása.  

A szakasz végére az elérendő cél KER szintben még nem mérhető. 

 

Óraszám: 2,5 óra/hét, 90 óra/év 

 

 

Témakör óraszám 

1. Barátok 11 

2. Szabadidő 11 

3. Család 11 

4. Állatok 10 

5. Városunk 12 

6. Étkezés 12 

7. Öltözködés 12 

Szabadon felhasználható: 

 Kiegészítő ismeretek:  helyi sajátosságok - lokálpatriotizmus 

(saját iskolám, városom, a Tisza jellegzetes élővilága) 

 Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek 

begyakorlása, elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek 

megfelelően 

 

 Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmunkák 

 

7 

 

 

2 

 

 

 

2 
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készítése egyéni, pár-, vagy csoportmunkában 

 

Összesen: 90 

 

 

Témakörök és kapcsolódási pontok a 3. évfolyam számára 

Témakör Kapcsolódási pontok 

Barátok Környezetismeret: 

baráti kapcsolatok, 

iskolai közösségek  

Szabadidő Környezetismeret: 

 

Család Környezetismeret: 

Erkölcs és hittan: 

együttélés a családban 

Állatok Környezetismeret: 

Matematika 

Városunk Környezetismeret: 

Lakóhelyismeret 

Étkezés Környezetismeret: 

az ember megismerése, 

tápanyagaink 

Öltözködés Környezetismeret: 

egészségvédelem; 

Technika: 

életvitel és gyakorlat 
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Fejlesztési célok és feladatok egységenként 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

Aktív részvétel az órai tevékenységekben, a célnyelvi óravezetés 

követése, az egyszerű tanári utasítások és kérdések valamint a 

korábban feldolgozott szövegek megértése, begyakorolt rövid 

párbeszédek követése.  

Tantárgyi fejlesztési 

célok 

A tanuló követi a kissé komplexebb formában elhangzó és 

kevesebb nonverbális elemmel támogatott célnyelvi óravezetést; 

megérti az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó, kevesebb 

nonverbális elemmel támogatott és bővülő szókinccsel 

megfogalmazott, de továbbra is rövid, egyszerű tanári utasításokat; 

megérti az ismert témákhoz kapcsolódó, egy-egy rövid mondatból 

álló kérdéseket, néhány rövid mondatból álló megnyilatkozásokat; 

felismeri a mindennapi témakörökben elhangzó rövid, egyszerű 

szövegekben az ismerős szavakat, fordulatokat, és tudjon ezekből 

következtetni a szövegek témájára;  

a megértést segítő feladatokra támaszkodva kiszűri a lényeget és 

néhány konkrét információt ismert témájú rövid, egyszerű 

szövegekből; 

egyre önállóbban alkalmaz néhányat a megértést segítő alapvető 

stratégiák közül. 

A fejlesztés tartalma 

A kissé komplexebb formában elhangzó és kevesebb nonverbális elemmel támogatott 

célnyelvi óravezetés növekvő biztonsággal történő követése (pl. osztálytermi 

rutincselekvések; a közös munka megszervezése, eszközhasználat).  

Rövid, egyszerű tanári utasítások alaposabb és biztosabb megértése (pl. játékos feladatok; 
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manuális tevékenységek; mozgásos, játékos tevékenységek).  

Rövid kérdések és néhány rövid mondatból álló szövegek megértése a tanulóhoz közel álló, 

ismert témákról. 

Az életkornak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus 

szövegek bemutatásának, előadásának aktív követése; a szövegekben a tanult nyelvi elemek 

felismerése, következtetések levonása a témára, lehetséges tartalomra vonatkozóan; a szöveg 

lényegének kiszűrése a megértést segítő, változatos feladatok segítségével.  

A megértés során a hallott szövegeket kísérő nonverbális elemekre (pl. képek, képsorok, 

tárgyak, testbeszéd, hanglejtés) és a beszédhelyzetre való egyre tudatosabb támaszkodás.  

Tanári ösztönzésre a hallott szövegből kiszűrt információk egyre tudatosabb összekapcsolása 

a témával kapcsolatos egyéb ismeretekkel, és ezek alapján következtetések levonása a 

tartalomra vonatkozóan.   

Különböző beszélők, köztük a célnyelvet anyanyelvként használók egyre nagyobb 

biztonsággal történő megértése, amennyiben azok a célnyelvi normának megfelelő vagy 

ahhoz közelítő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez igazított tempóban, szükség esetén 

szüneteket tartva és a lényegi információkat kihangsúlyozva, megismételve beszélnek.  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, versek, képekkel illusztrált mesék és történetek, kisfilmek, animációs filmek, a 

korosztálynak szóló egyéb hangzó anyagok, tanárral, tanulótársakkal, célnyelvi országokból 

érkező személyekkel folytatott rövid párbeszédek, tanári beszéd, interaktív feladatok 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

Aktív részvétel az órai tevékenységekben, a célnyelvi óravezetés 

követése, az egyszerű tanári utasítások és kérdések, valamint a 

korábban feldolgozott szövegek megértése. Begyakorolt rövid 

párbeszédekben, interakciót igénylő tevékenységekben való 

részvétel egyszerű nyelvi eszközök alkalmazásával.  

Tantárgyi fejlesztési 
A tanuló egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szókinccsel és 
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célok nonverbális elemekkel támogatva fejezi ki beszédszándékát; 

egyszerű kérdéseket tesz fel a számára ismert témákról, illetve 

egyszerű nyelvi eszközökkel válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

rövid beszélgetést folytat számára ismert témákról egyszerű nyelvi 

eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal; 

rövid beszélgetést folytat társaival a tanult témákról; 

képes rövid, egyszerű szövegek közös előadására;  

képes az ismert szöveg célnyelvi normákhoz közelítő kiejtésére, 

helyes intonációval és megfelelő beszédtempóban. 

A fejlesztés tartalma 

A mondanivaló nonverbális elemekkel (pl. testbeszéddel, hanglejtéssel, vizuális eszközökkel) 

támogatott kifejezése bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel. 

Rövid válaszokkal, cselekvéssel való reagálás ismert témákhoz vagy osztálytermi 

szituációkhoz kapcsolódó, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre, 

kérésekre, felszólításokra. 

Egyszerű kérdések feltevése ismert témákhoz, osztálytermi szituációkhoz, egyéni 

szükségletekhez kapcsolódva. 

Egyszerű nyelvi eszközöket és nonverbális elemeket tartalmazó rövid párbeszéd eljátszása 

társakkal. 

Begyakorolt beszédfordulatokkal való kommunikálás (pl. bemutatkozás, bemutatás, üdvözlés, 

köszönés, alapvető információ kérése és adása saját magáról, társairól, közvetlen 

környezetéről, különböző dolgok kérése és adása, tetszés, nemtetszés kifejezése). 

Meg nem értés esetén nonverbális elemekkel, pl. testbeszéddel támogatott ismétlés, 

magyarázat kérése. 

Néhány egyszerű, a beszélgetés strukturálása szempontjából fontos elem megismerése és 

alkalmazása (pl. beszélgetés kezdeményezése, figyelemfelhívás). 

Hallott, látott jelenségekre (pl. váratlan osztálytermi történésekre, időjárással kapcsolatos 

megfigyelésekre) való reagálás egyszerű nyelvi eszközökkel. 
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Dalok, mondókák, versek, mesék, történetek előadásában, szóbeli nyelvi játékokban való 

aktív részvétel.  

Nonverbális elemekkel támogatott történet elmondásába való bekapcsolódás az ismert 

szavak, kifejezések, beszédfordulatok szintjén. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, mondókák, versek, mesék, illusztrált történetek, mozgással kísért rövid 

cselekvéssorok, kérdések, rövid párbeszédek, dramatizált jelenetek, néhány mondatos 

leírások, egyszerű felszólítások, kérések, információ hiányán illetve különbözőségén alapuló 

szövegek 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 

Aktív részvétel az órai tevékenységekben, a célnyelvi óravezetés 

követése, az egyszerű tanári utasítások és kérdések valamint a 

korábban feldolgozott szövegek megértése. Néhány összefüggő 

mondat elmondása önmagáról és a tanult témákról. A megismert 

versek, mondókák felidézése. 

Tantárgyi fejlesztési 

célok 

A tanuló rövid, egyszerű szövegeket mond el, illetve párbeszédet 

ad elő társaival közösen, tanári segítséggel; 

egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott, összefüggő leírást ad 

saját magáról és a környezetében előforduló tárgyakról, 

élőlényekről, eseményekről;  

használjon néhány egyszerű nyelvtani szerkezetet és mondatfajtát; 

kötőszavakkal kapcsoljon össze szavakat, szócsoportokat, egyszerű 

cselekvéseket, történéseket; 

munkáját egyszerű nyelvi eszközökkel mutatja be; 

képes kreatívan alkalmazni a célnyelven tanult tantárgyak 

szókincsét; 

képes elmondani egy-egy megtanult szöveget a célnyelvi normához 
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közelítő kiejtéssel, intonációval és beszédtempóban.  

A fejlesztés tartalma 

Gyermekirodalmi mű (pl. vers, dal, mese), történet, cselekvéssor közös vagy önálló előadása 

társak, másik osztály, szülők vagy tanárok részére. 

Felkészülést követően nonverbális elemekkel támogatott egyszerű nyelvi eszközökkel, 

begyakorolt beszédfordulatokkal megfogalmazott szerepjáték előadása társakkal. 

Minta alapján, tanári segítséggel összefüggő szöveg alkotása; szavak, szócsoportok, 

cselekvéssorok összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, de, azután). 

Egyénileg vagy csoportban létrehozott alkotás, tárgy rövid bemutatása és értékelése (pl. 

közös plakát készítése, kiállítása, szóbeli bemutatása és értékelése). 

Tanári példa vagy autentikus hangzóanyag hallgatása és együttes elmondása után közös vagy 

önálló ismétlés; a kiejtés, intonáció, hangsúly, ritmus játékos gyakorlása (pl. hangerő vagy 

hangszín változtatásával, érzelmek kifejezésével, ritmushangszerek vagy mozgás kíséretével). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, versek, mesék, rövid történetek, cselekvéssorok, leírások (pl. tanulói munka 

bemutatása), rövid szerepek, interaktív feladatok 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A tanulónak minimális ismeretei vannak célnyelv írott változatának 

sajátosságairól. Az egyszerű szavak, nagyon rövid mondatok 

nyomtatott képét felismeri, jelentésüket többnyire megérti. 

Tantárgyi fejlesztési 

célok 

A tanuló képes felismerni az anyanyelven, illetve a célnyelven 

történő olvasás közti különbséget; 

felismeri és megérti egyszerű mondatokban, rövid szövegekben az 

ismert szavakat és kifejezéseket a megértést segítő elemekre 

támaszkodva; 
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megérti a különböző műfajú, egyszerű, autentikus szövegek 

lényegét;  

egyszerű, autentikus szövegekből kiszűr néhány alapvető 

információt;  

az olvasott szövegre vonatkozó egyszerű feladatokat végez el;  

képes kreatívan használni készségeit, képességeit az olvasott 

szövegek értelmezéséhez; 

kialakul érdeklődése a célnyelvi kultúra irodalmi, művészeti 

alkotásai iránt. 

A fejlesztés tartalma 

Rövid, hétköznapi szövegekben ismerős nevek, szavak és egyszerű fordulatok felismerése. 

Írott szöveggel kapcsolatos tevékenységek végzése (pl. leírás alapján illusztráció készítése, 

képek sorba rendezése, szövegrészlettel való párosítása). 

Egyszerű, különböző műfajú szövegek olvasása, lényegük megértése, a szövegek feladatokon 

keresztül történő feldolgozása. 

Különböző műfajú szövegek (pl. versek, mesék, történetek, fabulák, viccek) közös olvasása. 

Egyszerű, informatív szövegből (pl. brosúrából, menetrendből, utcai táblákról, feliratokról) 

tárgyszerű információ szerzése. 

Rövid, egyszerű, írott utasítások követése képek segítségével (pl. játék összerakása, 

útbaigazítás). 

Egyszerűsített nyelvezetű irodalmi alkotások olvasása (pl. versek, mesék, dalszövegek, 

novellák). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Történetek, hirdetések, plakátok, egyszerű katalógusok, egyszerű üzenetek, útleírások, 

képeslapok, feliratok, nyomtatványok hagyományos és online formában 
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Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

A tanulónak kevés tapasztalata van a célnyelven való írás területén. 

Az egyszerű, rövid szavakat, mondatokat felismeri, megérti. A 

tanult, rövid szavakat le tudja másolni. 

Tantárgyi fejlesztési 

célok 

A tanuló képes felismerni az anyanyelven, illetve a tanult 

célnyelven történő írás közti különbséget; 

ismeri az adott nyelv ábécéjét; 

különböző nyelvi tevékenységek során másoljon, illetve írjon le 

rövid szavakat, mondatokat; 

különböző műfajú és életkorának megfelelő témájú rövid 

szövegeket alkot, adott mintát követve; 

írásban személyes adatokra vonatkozó egyszerű kérdésekre 

válaszol; 

közösen feldolgozott olvasott szöveghez kapcsolódó írásbeli 

feladatokat végez el; 

bekapcsolódik írást igénylő játékos nyelvi tevékenységekbe;  

képes kreatívan alkalmazni a nyelvi órákon és a célnyelven tanult 

tantárgyak szókincsét, tudását az őt érdeklő témájú, egyszerű 

szövegek írása során. 

A fejlesztés tartalma 

Szavak és rövid szövegek másolása, illetve hallás utáni leírása. 

Rövid mondatok írása egyszerű nyelvi szerkezetek felhasználásával (pl. napirend bemutatása, 

emberek, állatok, tárgyak jellemzése, képfeliratok készítése). 

Különböző műfajú, egyszerű, rövid szövegek írása (pl. hagyományos vagy elektronikus 

képeslap, üdvözlőlap, meghívó, üzenet, SMS, e-mail). 

Egyszerű, autentikus kérdőívek, adatlapok kitöltése. 

Projektmunka készítése (pl. poszterek, hirdetések, faliújságok, tájékoztató táblák, ismertetők).  
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Az életkornak megfelelő irodalmi művek (pl. mesék, történetek bizonyos elemeinek 

megváltoztatása, átírása). 

Különböző típusú szövegek kreatív írása (pl. napló, dalszöveg, listaversek, szabadversek). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Leírás, felirat, utasítás, képeslap, üdvözlőkártya, meghívó, üzenet, SMS, e-mail, levél, 

adatlap, dalszöveg, keresztrejtvény  

 

                                          Értékelési rendszer 

 

Mivel az idegen nyelv tanulása az általános iskola 3. évfolyamán a szabadon választott 

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

felsőbb évfolyamokon elvárt továbbhaladási feltételek.   

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

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

Túlnyomórészt a szóbeli tevékenységet értékeljük. Írásbeli munkájukat egyszerű másolási, 

párosítási, munkafüzeti feladatok alapján tudjuk véleményezni, illetve korrekciós 

utasításokkal ellátni. 

Bár már érdemjegyekkel értékeljük a különböző készségek szintjét, félévkor az értékelés 

három fokozatú, szöveges a következők szerint: 

 

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

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

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

összefüggő mondat lényegét. 

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

magyartól eltérő hangokat megközelítően helyesen ejti, képekről szavakat és egyszerű 

mondatokat sorol, elmondja a tanult mondókákat és dalokat. 

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

feladatokat végez. 

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

 

„Jól megfelelt” bejegyzést kap az a tanuló, aki 
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- felismeri, pontosan megérti a tanult szavakat, kifejezéseket, a tanár egyszerű 

magyarázatait, utasításait, kis tanári segítséggel az egyszerű beszédhelyzetekben feltett 

kérdéseket, 2-3 összefüggő mondat lényegét. 

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

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

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

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

feladatokat végez. 

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

kevés hibával leír. 

 

„ Megfelelt” az a tanuló, aki 

a fentieket hibásan, tanári segítséget igényelve végzi. 

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

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

összefüggő mondat lényegét. 

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

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

sorol, elmondja a tanult mondókákat és dalokat.  

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

szöveget és feladatokat végez vele. 

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

 

A 3. osztály végén évismétlésre senkit nem utasítunk, a továbbhaladás mindenki számára 

lehetséges. 

 

Ebben az évben már rendszeresen történnek kisebb írásbeli és szóbeli feleltetések, illetve a 

leckék átismétlése után a tanulók átfogó témazáró dolgozatot írnak, amelyeket érdemjeggyel 

értékelünk. A dolgozatok anyaga az évfolyamon belül azonos. A minősítés alapelvei az 

általános fejezetben leírtak szerint alakulnak. 3-8. osztályban minden felmérés és témazáró 

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

javítására, korrekcióra is egy órát szánunk a tanmenetekben.  

A tanév végén a tanév során szerzett érdemjegyek alapján osztályozunk. 
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Jelesre értékelhető a tanuló teljesítménye, ha: 

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

tanult témakörökben feltett kérdéseket, 2-4 mondatos közléseket és mindezekre 

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

sajátjával összeveti társai megoldásait. Néhány mondatos közlésben felismeri a 

számára fontos részleteket. A hallás utáni értési gyakorlatok szövegéhez rendelt 

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

párosítás, táblázat kitöltése). 

- A tanult szavakat bármilyen indikáció alapján helyes szóhangsúllyal igyekszik 

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

magyartól idegen beszédhangokat törekszik helyesen képezni. Az előre megbeszélt 

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

nyelvtörők mindegyikét hibátlanul és helyes hanglejtéssel, ritmusban elmondja. A 

hosszabb 3-4 mondatos begyakorolt szöveget pontosan felolvassa. 

- Ismert szövegből pontosan kigyűjti a különböző szempontok szerinti információkat. 

Sikeresen kiemeli a megértést akadályozó elemeket új szövegekből.  

- Ismert elemeket tartalmazó 2-3 mondatos szöveget helyesen lemásol. Sikeresen 

szerkeszt egyszerű mondatokat önállóan. A tankönyv és a munkafüzet feladatait 

írásban zömében hibátlanul megoldja. Törekszik 2-3 mondatos összefüggő szöveg 

helyes összeállítására. A tanult szókincset aktívan használja. 

 

Jóra értékelhető a tanuló teljesítménye, ha: 

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

témakörökben feltett kérdéseket, 2-4 mondatos közléseket és mindezekre tanári vagy 

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

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

közlésekben a számára fontos részleteket kis bizonytalansággal felismeri. A hallás 

utáni feladatokhoz rendelt egyszerű feladatokat kevés hibával megoldja. 

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

beszédhangokat megközelítően helyesen képzi. A mondatokat helyes intonációval 

igyekszik elmondani. Az előre megbeszélt párbeszédeket párban vagy csoportban 

kevés hibával előadja. A memoritereket kevés hibával felidézi. A hosszabb 3-4 

mondatos begyakorolt szöveget kevés hibával felolvassa. 
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- Ismert szövegből megadott szempontok szerint információt gyűjt ki. A megértést 

akadályozó elemeket új szövegekben megtalálja.  

- Ismert elemeket tartalmazó 2-3 mondatos szöveget kevés hibával lemásol. Kevés 

hibával szerkeszt egyszerű mondatokat. A tankönyv és a munkafüzet feladatait kis 

hibával megoldja írásban. Minta alapján 2-3 mondatos szöveget próbál összeállítani. 

- Az aktív szókincs döntő hányadát alkalmazza. 

 

Közepesre értékelhető a tanuló teljesítménye, ha: 

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

témakörökben feltett kérdéseket és ezekre kis segítséggel adekvát módon reagál. 

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

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

utáni feladatokhoz rendelt egyszerű feladatokat kis segítséggel megoldja.  

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

igyekszik helyes intonációval elmondani. Törekszik a magyartól idegen beszédhangok 

megfelelő képzésére. Az előre megbeszélt párbeszédeket és a memoritereket 

segítséggel előadja. Hosszabb 3-4 mondatos begyakorolt szöveget korrekció után 

értelemzavaró hiba nélkül felolvas. 

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

felfedez néhány, a megértést akadályozó elemet.  

- Ismert elemeket tartalmazó 2-3 mondatot néhány értelemzavaró hibával lemásol. Egy-

két begyakorolt mondatmodell alapján egyszerű mondatokat szerkeszt. A tankönyv és a 

munkafüzet feladatait útmutatás alapján írásban megoldja, vagy az ellenőrzés során 

javítja. 

- Az aktív szókincs nagy részét alkalmazza.  

 

Elégségesre értékelhető a tanuló teljesítménye, ha: 

A tantervi minimumot megközelítően teljesíti,az órákon részt vesz. 

 

Értékelési szempontok: minden készséget, az órai munkát, a szókincs ismeretét és a 

nyelvhelyességet külön-külön értékeljük. 

 

Az értékelés módjai: 
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– önértékelés  

– tanulói értékelés (pár-, csoportmunkában) 

– szóbeli értékelés; 

– írásbeli, főleg ösztönző-formáló (formatív) értékelés; 

– összegző-lezáró értékelés (osztályzás) 

 

Tanulói tevékenységek 

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

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

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

csoportos munkaformák. Ezen munkaformák mind nyelvi, mind általános nevelési haszonnal 

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

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

megvitasson őt érdeklő témákat. 

Nagy szerepet kapnak a reproduktív cselekvések: 

– a kórusban/egyénileg történő ismétlés, 

– másolás a tábláról/tankönyvből, 

– egyszerű kérdések megválaszolása, egyszerű mondatok kiegészítése minta 

alapján. 

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

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

kísért dalok)  

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

– Mondókázás (hagyományos) 

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

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

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

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

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

meghívókészítés) (p, d, szk, é) 

– Mozgásos tevékenységek (tornázás) 

– Tapasztalatszerző tevékenységek (kísérletezős, kipróbálós, megfigyelős, 

méricskélős feladatok, milyen színű, méretű, (szk, é, i, kr) 
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– Kommunikatív tevékenységek (szerepjátékok, dramatikus játékok, információ 

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

 

A tevékenységi formák alapvetően meghatározzák a munkaformákat, amelyek viszont a 

tanterem biztosította lehetőségek függvényei. Az ülésrendnek minden esetben biztosítania kell 

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

pedagógust.  

 

 

 

4. évfolyam 

 

A 4. évfolyamon az idegennyelv-tanítás elsődleges célja a tanulók idegen nyelvi 

kommunikatív kompetenciájának megalapozása. További fontos célkitűzése, hogy felkeltse a 

tanulók érdeklődését a nyelvek tanulása és a más nyelveket beszélő emberek és kultúrájuk 

megismerése iránt. A nyelvvel való játékos és örömteli foglalkozás, a kezdeti sikerek és a 

motiváló tanári visszajelzés segítenek a tanulóknak abban, hogy megmaradjon és erősödjön 

ösztönös tudásvágyuk és tanulási kedvük, bátran használják a rendelkezésükre álló nyelvi 

eszközöket, növekedjen önbizalmuk, fejlődjön önismeretük és önértékelésük. Mindez 

elengedhetetlen a nyelvtanulás hosszú távú eredményessége szempontjából. 

Gyermekkorban a nyelvtanulás a természetes nyelvelsajátítás folyamataira épül. A 

tanulók életkori sajtosságaiknak és fejlettségi szintjüknek megfelelő, érdekes, értelmes és 

kihívást jelentő tevékenységekben vesznek részt. A célnyelven elhangzó információk 

megértéséhez támaszkodnak a világról szerzett ismereteikre és tapasztalataikra, amelyek 

egyrészt segítik a nyelvtanulást, másrészt annak tartalmai révén tovább mélyülnek és 

bővülnek. Az anyanyelv elsajátításához hasonlóan az idegen nyelv elsajátítása is minden 

esetben kontextusba ágyazva, konkrét beszédhelyzetek során történik, amelyekben a verbális 

és a nonverbális elemek természetes egységet alkotnak. A nyelvtanulás kezdő szakaszában a 

tanulók tanórai beszédének természetes része a magyar nyelvű kérdés és válasz is, amelyet 

visszajelzésként, megerősítésként használnak a tanár következetes célnyelv-használatával 

párhuzamosan. 

Az idegen nyelvvel való korai ismerkedés középpontjában, ebben a szakaszban, a 

hallott szöveg értése és a szóbeli interakció együttes fejlesztése áll. A készségfejlesztés során 
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a tanulók megismerkednek az alapvető nyelvtanulási stratégiákkal, amelyek 

elengedhetetlenek ahhoz, hogy a későbbiekben önálló nyelvtanulóvá váljanak.  

Az idegen nyelv tanítása a tantárgy jellegéből adódóan kiválóan alkalmas arra, hogy 

hozzájáruljon a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott nevelési célok eléréséhez és a 

kulcskompetenciák fejlesztéséhez. Utóbbiak közül kiemelten fontos az idegen nyelvi 

kommunikációnak az anyanyelvi kommunikációhoz, a szociális kompetenciához, az 

esztétikai-művészeti tudatossághoz és kifejezőképességhez, illetve a hatékony tanuláshoz való 

kapcsolódása. Az anyanyelven elsajátított ismeretek, készségek és stratégiák támogatják az 

idegen nyelv tanulását, míg a nyelvtanulás eredményei pozitívan hathatnak az anyanyelvi 

tudatosság alakulására. A szociális kompetencia területén a kultúrák közötti hasonlóságok és 

különbségek felfedezése segíti a tanulókat abban, hogy nyitottá váljanak saját kultúrájuk és a 

célnyelv kultúrája iránt. Az idegennyelv-oktatás során alkalmazott, a tanulók 

együttműködését ösztönző munkaformák és tevékenységek hozzájárulnak a tanulók szociális 

érzékenységének fejlesztéséhez. Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

területén az idegennyelv-tanításban építeni lehet arra, hogy a tanulók életkori sajátosságaikból 

adódóan szeretnek játszani, rajzolni, festeni, énekelni, táncolni, és örömmel vesznek részt 

változatos művészeti tevékenységekben. A művészeti ágakkal való aktív kapcsolat gazdagítja 

a tanulók érzelmi világát. A hatékony tanulást az idegen nyelvvel való foglalkozás azáltal 

ösztönzi, hogy a tanulók elsajátítanak néhány alapvető nyelvtanulási stratégiát, és megteszik 

az első lépéseket idegen nyelvi teljesítményük értékelése útján.  

Az idegen nyelv tanulása keretében feldolgozott témakörök könnyen 

összehangolhatók a NAT-ban szereplő alsó tagozatos tantárgyak tartalmaival. A táblázatban 

megjelölt kapcsolódási pontok segítenek megtalálni azokat a területeket, ahol sikeresen 

megvalósítható a tantárgyakon átívelő - akár közös projektek keretében történő - tanulás. 

Az infokommunikációs eszközök bevonása már ebben az életkori szakaszban is 

érdekesebbé, motiválóbbá teheti a nyelvtanulást, a pedagógus számára pedig lehetőséget ad 

arra, hogy az életkori sajátosságoknak megfelelő autentikus anyagok gazdag tárházából 

válogasson. 
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Óraszám: 3,5 óra/hét, 126 óra /év 

 

 

Témakör óraszám 

1. Iskola 16 

2. Állatok 16 

3. Sport 12 

4. Testünk 16 

5. Ételek 14 

6. Lakás, öltözködés, időjárás 22 

7. Szabadidő 13 

Szabadon felhasználható: 

 Kiegészítő ismeretek: lokálpatriotizmus (saját iskolám, 

városunk, a Tisza) 

 Hazánk és a célnyelvi országok ünnepei, szokásai 

 Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek 

begyakorlása, elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek 

megfelelően 

 Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmunkák 

készítése egyéni, pár-, vagy csoportmunkában 

 

17 ebből 

5 

 

4 

5 

 

 

3 

Összesen: 126 

 

 

 

Témakörök és kapcsolódási pontok a 4. évfolyam számára 

Témakör Kapcsolódási pontok 

Iskola Környezetismeret: 

baráti kapcsolatok, 

iskolai közösségek 

Állatok Környezetismeret: 

élőlények csoportosítása  

lakóhelyük szerint 
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Sport Környezetismeret: 

egészségvédelem 

Testünk Környezetismeret: 

testrészek 

Ételek Környezetismeret: 

táplálékaink 

Lakás, öltözködés, időjárás Környezetismeret: 

technika, életvitel, életmód 

Szabadidő Testnevelés: 

mozgásos játékok, sportok, 

egészséges életmód 

 

 

Fejlesztési célok és feladatok egységenként 

 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, 

ismeretek, készségek, személyes és szociális kompetenciák, 

tanulási képességek, a tanuló természetes kíváncsisága, 

idegennyelv-tanulás iránti motivációja. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló követi a nonverbális elemekkel támogatott és 

egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi 

óravezetést. 

A tanuló megérti az osztálytermi tevékenységekre vonatkozó, 

nonverbális eszközökkel támogatott, rövid és egyszerű tanári 

utasításokat. 

Megérti az ismert témákhoz kapcsolódó, egy-egy szóból, rövid 

mondatból álló kérdéseket és kijelentéseket. 

Felismeri rövid, egyszerű szövegekben az ismerős szavakat, 

fordulatokat, és képes ezekből a lehetséges tartalomra 

következtetni.  
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A fejlesztés tartalma 

Nonverbális elemekkel támogatott és egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi 

óravezetés megértése (pl. osztálytermi rutincselekvések, a közös munka megszervezése, 

eszközhasználat).  

Rövid és egyszerű, az osztálytermi tevékenységekre vonatkozó, nonverbális eszközökkel 

támogatott tanári utasítások megértése (pl. rajzos, játékos feladatok, manuális tevékenységek, 

mozgásos, játékos tevékenységek: körjáték, ritmusjáték, szerepjáték, bábjáték, árnyjáték, 

társasjáték). 

Ismert témákhoz kapcsolódóan elhangzó, egy-egy szóból, rövid mondatból álló kérdések és 

kijelentések megértése (pl. közvetlenül a tanuló személyére, családjára, szűkebb 

környezetére, mindennapi szükségleteire, tevékenységeire vonatkozó kérdések, illetve 

válaszok). 

Az életkornak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus 

szövegek bemutatásának aktív követése, a tanult nyelvi elemek felismerése a szövegekben, a 

szöveg lényegének kiszűrése a megértést segítő mozgásos, játékos feladatok segítségével.  

Tanári ösztönzésre a hallott szövegeket kísérő nonverbális elemekre (pl. képek, képsorok, 

tárgyak, testbeszéd, hanglejtés) és a beszédhelyzetre való egyre tudatosabb támaszkodás a 

szövegértés során. 

A nyelv hangzásvilágának, zenéjének megismerése, megkülönböztetése az anyanyelv (játékos 

formában esetleg más nyelvek) hangzásvilágától és zenéjétől. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Gyermekdalok, gyermekversek, mondókák, képekkel illusztrált mesék és történetek, 

kisfilmek, animációs filmek, gyermekeknek szóló egyéb hangzó anyagok, tanárral, 

tanulótársakkal, vendégekkel folytatott rövid párbeszédek, tanári beszéd. 

 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, 

ismeretek, készségek, személyes és szociális kompetenciák, 

tanulási képességek, a tanuló természetes kíváncsisága, 

idegennyelvi-tanulás iránti motivációja. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló aktívan és örömmel vesz részt az interakciót igénylő 

tevékenységekben. 

Beszédszándékát egyszerű nyelvi eszközökkel fejezi ki, szükség 

szerint nonverbális elemekkel támogatva. 

Tud a számára ismert témákról egyszerű kérdéseket feltenni, illetve 

a hozzá intézett kérdésekre egyszerű nyelvi eszközökkel reagálni. 

A tanuló minta alapján rövid párbeszédeket folytat társaival a tanult 

témákról. 

Részt vesz rövid, egyszerű szövegek közös előadásában. 

Törekszik a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és 

beszédtempó elsajátítására. 

A fejlesztés tartalma 

Nonverbális elemekkel (pl. gesztusokkal, mimikával, hanglejtéssel, intonációval, képek, 

tárgyak segítségével) támogatott mondanivaló kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, azaz 

egy-egy szóval, rövid mondattal. 

Ismert témákhoz vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó, egyszerű nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdésekre, kérésekre, felszólításokra való reagálás egyszavas válaszokkal, 

cselekvéssel. 

Ismert témákhoz vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó konkrét, egyszerű kérdések 

feltevése. 

Ismert témákhoz kapcsolódó egyszerű nyelvi eszközöket és nonverbális elemeket tartalmazó 

rövid párbeszéd eljátszása társakkal. 

Dalok, mondókák, mesék, történetek előadásában, gyermekjátékokban való aktív részvétel; 

nonverbális elemekkel támogatott, közösen mondott szövegekbe, mesemondásba való 

bekapcsolódás ismert szavak, kifejezések, nyelvi fordulatok ismétlésével. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Gyermekdalok, gyermekversek, mondókák, mesék, mozgással kísért rövid cselekvéssorok, 

kérdések, rövid párbeszédek, néhány mondatos leírások. 

 

 

 

 



 

45 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, 

ismeretek, készségek, személyes és szociális kompetenciák, 

tanulási képességek, a tanuló természetes kíváncsisága, 

idegennyelv-tanulás iránti motivációja. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló elmond rövid, egyszerű szövegeket.  

Társaival közösen előad egyszerű szöveget, párbeszédet, tanári 

segítséggel. 

Számára ismert témákról, a környezetében előforduló tárgyakról, 

élőlényekről, eseményekről beszél röviden, összefüggően, 

nonverbális elemekkel támogatva. 

A tanuló bemutatja munkáját egyszerű nyelvi eszközökkel. 

Törekszik a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és 

beszédtempó elsajátítására. 

A fejlesztés tartalma 

Gyermekirodalmi mű, mondóka, vers, dal, mese stb. közös vagy önálló előadása (pl. zenei 

kísérettel vagy bábjáték formájában) társak, másik tanulócsoport, osztály, szülők vagy 

tanárok részére. 

Tanult cselekvéssor (pl. egyszerű tornagyakorlat, öltözködés) elmondása képek segítségével 

vagy mozgással kísérve. 

Nonverbális elemekkel támogatott, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott szerepjáték 

előadása társakkal, megfelelő gyakorlás, felkészülés után. 

Saját vagy csoportban létrehozott alkotás, tárgy egyszerű nyelvi eszközöket, fordulatokat 

tartalmazó, rövid bemutatása (pl. mesekönyv készítése, kiállítása és szóbeli bemutatása). 

Tanári példa és autentikus hangzóanyag hallgatása és együttmondása után közös vagy önálló 

ismétlés; a kiejtés, intonáció, hangsúly, ritmus játékos gyakorlása (pl. hangerő vagy hangszín 

változtatásával, érzelmek kifejezésével, ritmushangszerek vagy mozgás kíséretével). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Gyermekdalok, gyermekversek, mondókák, mozgással kísért rövid történetek, 

cselekvéssorok, mesék, leírás (pl. tanulói munka bemutatása). 
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Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, 

ismeretek, készségek, személyes és szociális kompetenciák, 

tanulási képességek, a tanuló természetes kíváncsisága, 

idegennyelvi-tanulás iránti motivációja. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló észreveszi az anyanyelven, illetve a tanult idegen nyelven 

történő olvasás közötti különbségeket.  

Képes ismert szavak néma olvasására és megértésére, valamint 

tanári minta után a szavak helyes felolvasására. 

Képes rövid szöveg közös megismerése és feldolgozása után az 

önálló olvasására. 

Bekapcsolódik olvasást igénylő játékos nyelvi tevékenységekbe.  

Követi az ismert témákról elhangzó szöveg írott változatát. 

Felfedezi az ismert szavakat és kifejezéseket idegen forrásban. 

Megtapasztalja az önálló célnyelvi olvasás élményét. 

A fejlesztés tartalma 

Szavak, kifejezések elolvasása és kapcsolódó tevékenységek elvégzése (pl. tantermi tárgyak 

felcímkézése, szavak és képek párosítása, dominó játék, szókártyákból mondatvariációk 

összeállítása). 

Egyszerű szövegek elolvasása és annak alapján megfelelő cselekvések, cselekvéssorok 

eljátszása, elvégzése (pl. papírtávcső vagy gyümölcssaláta készítése). 

Egyszerű szövegek értő olvasása (pl. mesék, történetek, képregények, párbeszédek). 

Tanárral közös meseolvasás, bekapcsolódás a történet elolvasásába az ismert szavak 

használatával. 

Egyszerű írásbeli üzenetek elolvasása és megértése (pl. dicsérő kártyák, jókívánságok, 

osztálytermi utasítások). 

Ismert dalok szövegének követése, olvasása a képernyőn vagy a kivetítőn (pl. karaoke). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Szó- és mondatkártyák, feliratos poszterek és képek, társasjátékok, egyszerű képregények, 

képeskönyvek, mesék, gyermekdalok, gyermekversek, mondókák, feliratok, brosúrák, 

ismertetők, táblák, célnyelvi szövegeket tartalmazó csomagolóeszközök, videofelvételek, 

animációs filmek, dalok, mondókák animált változata. 
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Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, 

ismeretek, készségek, személyes és szociális kompetenciák, tanulási 

képességek, a tanuló természetes kíváncsisága, idegennyelvi-tanulás 

iránti motivációja. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló észreveszi az anyanyelvén, illetve a tanult idegen nyelven 

történő írás közötti különbségeket.  

A tanuló ismeri az adott nyelv ábécéjét. 

Különböző nyelvi tevékenységek során lemásol, illetve leír rövid 

szavakat, mondatokat. 

Bekapcsolódik írást igénylő játékos nyelvi tevékenységekbe. 

A fejlesztés tartalma 

Játékos írásbeli feladatok készítése és megoldása a szavak szintjén (pl. keresztrejtvény, 

szókereső, akasztófa, tárgyak, képek részeinek felcímkézése, rímpárok alkotása, 

szógyűjtés). 

Játékos írásbeli feladatok készítése és megoldása a szószerkezetek, rövid mondatok szintjén 

(pl. képregény rajzolása, s ezekhez szövegbuborékok írása; tárgyak, képek részeinek 

felcímkézése, üzenőfal létrehozása).  

Játékos írásbeli feladatok készítése és megoldása a szöveg szintjén (pl. mesekönyv, 

kiskönyv összeállítása, rímek, egyszerű versikék írása, képeslap, meghívó írása, egyszerű 

társasjáték tervezése, szabályainak megfogalmazása tanári segítséggel). 

Ismert szavakat tartalmazó nyelvi fordulatok (pl. rímpárok) felfedezése és minta után való 

önálló alkotása. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Egyszerű hétköznapi témájú írott szövegek a szavak, kifejezések, egyszerű mondatok és 

rövid szövegek szintjén. 
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Értékelési rendszer 

 

Az idegen nyelv tanulásának negyedik évében rendszeresen történnek kisebb írásbeli és 

szóbeli feleltetések, illetve a leckék átismétlése után a tanulók átfogó témazáró dolgozatot 

írnak, amelyeket érdemjeggyel értékelünk. A dolgozatok anyaga az évfolyamon belül azonos. 

A minősítés alapelvei az általános fejezetben leírtak szerint alakulnak. 4-8. osztályban minden 

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

megírására és írásbeli javítására, korrekcióra is egy órát szánunk a tanmenetekben.  

Félévkor és tanév végén a tanév során szerzett érdemjegyek alapján osztályozunk. 

 

Jelesre értékelhető a tanuló teljesítménye, ha: 

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

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

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

sajátjával összeveti társai megoldásait. Néhány mondatos közlésben felismeri a 

számára fontos részleteket. A hallás utáni értési gyakorlatok szövegéhez rendelt 

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

párosítás, táblázat kitöltése). 

- A tanult szavakat bármilyen indikáció alapján helyes szóhangsúllyal igyekszik 

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

magyartól idegen beszédhangokat törekszik helyesen képezni. Az előre megbeszélt 

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

nyelvtörők mindegyikét hibátlanul és helyes hanglejtéssel, ritmusban elmondja. A 

hosszabb 5-6 mondatos begyakorolt szöveget pontosan felolvassa. 

- Ismert szövegből pontosan kigyűjti a különböző szempontok szerinti információkat. 

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

olvasást. 

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

Sikeresen szerkeszt egyszerű mondatokat önállóan. A tankönyv és a munkafüzet 

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

szöveg helyes összeállítására. Az aktív szókincset alkotó módon használja. 
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Jóra értékelhető a tanuló teljesítménye, ha: 

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

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

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

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

közlésekben a számára fontos részleteket kis bizonytalansággal felismeri. A hallás 

utáni feladatokhoz rendelt egyszerű feladatokat kevés hibával megoldja. 

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

beszédhangokat megközelítően helyesen képzi. A mondatokat helyes intonációval 

igyekszik elmondani. Az előre megbeszélt párbeszédeket párban vagy csoportban 

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

mondatos begyakorolt szöveget kevés hibával felolvassa. 

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

akadályozó elemeket új szövegekben megtalálja.  

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

után. Kevés hibával szerkeszt egyszerű mondatokat. A tankönyv és a munkafüzet 

feladatait kis hibával megoldja írásban. Minta alapján 3-4 mondatos szöveget próbál 

összeállítani. 

- Az aktív szókincs döntő hányadát alkalmazza. 

 

Közepesre értékelhető a tanuló teljesítménye, ha: 

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

témakörökben feltett kérdéseket és ezekre kis segítséggel adekvát módon reagál. 

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

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

utáni feladatokhoz rendelt egyszerű feladatokat kis segítséggel megoldja.  

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

igyekszik helyes intonációval elmondani. Törekszik a magyartól idegen beszédhangok 

megfelelő képzésére. Az előre megbeszélt párbeszédeket és a memoritereket 

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

értelemzavaró hiba nélkül felolvas. 

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

felfedez néhány, a megértést akadályozó elemet.  
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- Ismert elemeket tartalmazó 3-4 mondatot tollbamondás után néhány értelemzavaró 

hibával leír. Egy-két begyakorolt mondatmodell alapján egyszerű mondatokat 

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

vagy az ellenőrzés során javítja. 

- Az aktív szókincs nagy részét alkalmazza.  

 

Elégségesre értékelhető a tanuló teljesítménye, ha: 

A tantervi minimumot megközelítően teljesíti. 

 

 

                                      A továbbhaladás feltételei a 4. évfolyamon 

 

A tantervi minimumot dőlt vastag betűvel jelöltük. 

Hallás utáni megértés 

A tanuló 

– értse meg a pedagógusnak az óravezetéssel kapcsolatos egyszerűbb 

utasításait. 

– a pedagógus, társai és hanghordozó által megfogalmazott utasításra tudjon 

nonverbálisan reagálni, mozgással vagy egyéb cselekvéssel a kérést 

teljesíteni (TPR=teljes testi válasz). 

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

stb.) megérteni. 

– értsen meg ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott rövid kérdést. 

Beszédkészség és interakció 

A tanuló 

– a legalapvetőbb tanult kommunikációs szándékokat legyen képes kifejezni (a 

köszönés, bemutatkozás, megköszönés nyelvi formái). 

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

válaszokat adni. 

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

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

szerepjátékokban részt venni. 

– tudjon egyszerű információkat adni saját közvetlen világáról. 

Olvasási készség 

A tanuló 

– ismerje fel az idegen nyelvi ábécé betűit. 

– ismerje fel a tanult szavak írott alakját. 

– a tanult gyermekirodalmi alkotásokat tudja írott alakjukban követni. 

– ismert nyelvi elemekből álló rövid mondatokat értsen meg. 

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

 

Íráskészség 

A tanuló 

– legyen képes az idegen nyelvi ábécé betűinek leírására. 

– legyen képes helyesen lemásolni ismert szavakat. 

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

szövegeket. 

 

 



 

52 

 

 

 

                                 Tantárgyi tantervek 5-8. évfolyamon 

 

 

Témakörök és kapcsolódásaik 5-8. osztályban 

 

 Témakörök Kapcsolódási pontok 

Család  

Én és a családom. 

Családtagok bemutatása. 

Családi események, közös programok. 

Családi ünnepek. 

Napirend. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: család és lakóhely. 

 

Erkölcstan: társas kapcsolatok, szokások. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: időbeosztás, 

napirend. 

Otthon  

Otthonom, szűkebb környezetem 

Lakóhelyiségek, bútorok, berendezési 

tárgyak. 

Kedvenc játékaim. 

Lakóhelyem, tágabb környezetem. 

Szolnok fontos épületei, nevezetességei 

Természetismeret: lakóhelyi környezet. 

 

Matematika: tájékozódás a térben, halmazok. 

 

Hon- és népismeret: az én városom, falum. 

Étkezés 

Napi étkezések. 

Kedvenc ételeim, italaim. 

Egészséges táplálkozás. 

Receptek, főzés, sütés. 

Természetismeret: az ember megismerése és 

egészsége: étrend. 

 

Matematika: halmazok, diagramok készítése, 

értelmezése, táblázatok olvasása. 

Idő, időjárás 

Az óra. 

Évszakok és hónapok. 

A hét napjai és a napszakok. 

Időjárás, időjárási jelenségek megfigyelése. 

Természetismeret: az időjárás tényezői, 

ciklusok a természetben. 

 

Matematika: számok írása, olvasása, 

állítások igazságának eldöntése, tapasztalati 
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adatok lejegyzése, táblázatba rögzítése. 

Öltözködés 

Évszakok és ruhadarabok. 

Kedvenc ruháim. 

Divat. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: öltözködés, divat.  

 

Matematika: halmazok. 

Sport 

Testrészek és mozgás. 

Sportok, sportfelszerelések. 

Kedvenc sportom. 

Sportversenyek. 

Természetismeret: az ember megismerése és 

egészsége: testrészek. 

 

Testnevelés és sport: mozgásos játékok, 

sportversenyek, szabályok. 

Iskola, barátok 

Iskolám, osztálytermünk. 

Tantárgyaim, tanáraim. 

Osztálytársaim, barátaim. 

Tanórán kívüli közös programjaink. 

Iskolai élet más országokban. 

Erkölcstan: társas kapcsolatok: barátság, 

szeretet, tisztelet, segítő kapcsolat. 

Szabadidő, szórakozás 

Szabadidős tevékenységek, kedvenc 

időtöltésem. 

Internet, interaktív játékok. 

Közös időtöltés barátokkal. 

Testnevelés és sport: sportok. 

 

Ének–zene: zenehallgatás. 

 

Dráma és tánc: színház, előadások. 

 

Vizuális kultúra: múzeumok, kiállítások. 

Természet, állatok 

Kisállatok. 

Kedvenc állataim. 

Állatok a ház körül. 

Vadon élő és állatkerti állatok. 

Állatok a nagyvilágban. 

Növények az otthonomban, iskolámban. 

Az Alföld élővilága. 

Kontinensek, tájegységek. 

Természetismeret: élőlények a ház körül, az 

állatok életmódjának főbb jellemzői, szoba- 

vagy kerti növények gondozása, érdekes 

növények; a Föld szépsége, egyedisége: a 

Kárpát-medence és hazánk nagytájai, 

növénytakarója és élővilága. 

 

Matematika: halmazok. 
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Ünnepek és szokások 

Az én ünnepeim.  

Ünnepek itthon és a nagyvilágban. 

Technika, életvitel és gyakorlat; történelem, 

társadalmi és állampolgári ismeretek: 

hétköznapok, ünnepek. 

Város, bevásárlás 

Városok, települések, falvak. 

Épületek, utcák. 

Tájékozódás, útbaigazítás. 

Üzletek, bevásárlóközpontok, piac. 

Vásárlás. 

Üzletek Szolnokon. Jellegzetes helyi áruk, 

emléktárgyak.  

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: falvak és városok, közlekedés.  

 

Matematika: irányok, térbeli alakzatok. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedés, 

vásárlás. 

 

Hon- és népismeret: az én városom, falum. 

Utazás, pihenés 

Vakáció, nyaralás.  

Táborok, osztálykirándulás. 

Budapest és a célnyelvek országainak 

nevezetességei.  

Közlekedési eszközök. 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedés. 

 

Hon- és népismeret: az én városom, falum, a 

hazai táj, a világörökség elemei. 

Fantázia és valóság 

Kedvenc olvasmányaim, könyveim. 

Képzeletem világa. 

Dráma és tánc: dramatikus játékok. 

 

Vizuális kultúra: képzeletem világa, 

műalkotások. 

Zene, művészetek 

Kedvenc zeném, együttesem. 

Film- és színházi élményeim, 

múzeumlátogatás.  

Ének-zene: zenehallgatás. 

 

Dráma és tánc: színház, előadások. 

 

Rajz és vizuális kultúra: múzeumok, 

kiállítások. 

Környezetünk védelme 

Veszélyeztetett állat- és növényvilág. 

Nevezetes napok: Fák és madarak Napja, a 

Természetismeret: környezeti rendszerek 

állapota, védelme, fenntarthatósága. 

 



 

55 

 

Víz Világnapja, a Tisza Napja. 

Szelektív hulladékgyűjtés. 

Matematika: diagramok készítése, 

értelmezése, táblázatok olvasása. 

Egészséges életmód 

A rendszeres testedzés. 

A helyes táplálkozás. 

Természetismeret: az ember megismerése és 

egészsége: étrend. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: egészséges 

életmód. 

 

 

5–6. évfolyam 

 

Az 5. évfolyam megkezdésekor tanulóink már négy év nyelvtanulási tapasztalattal 

rendelkeznek. Hozzászoktak a célnyelvi óravezetéshez, megértik az órai tevékenységekre 

vonatkozó rövid, egyszerű utasításokat, tudják, hogy léteznek olyan iskolai és iskolán kívüli 

helyzetek, feladatok, amelyeket csak akkor képesek sikerrel megoldani, ha megfelelő 

idegennyelv-ismerettel rendelkeznek. Már ismernek hangzó és írott célnyelvi szövegeket, 

megtették az első lépéseket az idegen nyelvi interakció és az összefüggő beszéd területén. 

Elkezdték az írást az idegen nyelv tanulásának szolgálatába állítani, és egyszerű formában 

használják az önkifejezés eszközeként is. A korosztály igényei és szükségletei szerint alakított 

idegennyelv-oktatás keretében megtapasztalták a játékos nyelvtanulás örömét. A feldolgozott 

tartalmak révén lehetőségük nyílt bepillantani egy, a sajátjukhoz részben hasonló, részben 

attól eltérő kultúrába. A pozitív visszajelzések önbizalmat adtak nekik, és néhány alapvető 

nyelvtanulási stratégia elsajátításával megtették az első lépéseket az önálló nyelvtanulóvá 

válás útján. 

Az 5–6. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja az, hogy a tanulók 

változatlanul kedvet érezzenek a nyelvtanulás iránt, és örömüket leljék a nyelvvel való 

foglalkozásban, valamint hogy ébren maradjon kíváncsiságuk az idegen nyelvet beszélő 

emberek és kultúrájuk iránt, nyitottak maradjanak az új ismeretek, tapasztalatok 

befogadására.  

A nyelvelsajátítás területén a korábbiakhoz hasonlóan fontos cél a beszédértés és a 

beszédkészség fejlesztése, de ebben az életkorban fokozatosan felzárkózik melléjük az 

olvasott szöveg értése és az írás is. A készségek fejlesztése komplex módon történik, úgy, 

ahogy azok a valós kommunikációs helyzetekben természetes módon összekapcsolódnak. 
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Az idegen nyelv elsajátítása továbbra is minden esetben kontextusba ágyazva, konkrét 

beszédhelyzetek során történik, melyekben a verbális és a nem verbális elemek természetes 

egységet alkotnak.  

A motiváció fenntartása érdekében fontos, hogy a tanulók a fejlettségi szintjüknek 

megfelelő, változatos, érdekes és értelmes, kihívást jelentő tevékenységek során sajátítsák el 

az idegen nyelvet. A témakörök részben ugyanazok, mint az előző fejlesztési szakaszban, de 

bővülnek és mélyülnek, azzal párhuzamosan, ahogy a tanulók érdeklődése alakul, igényeik, 

szükségleteik változnak. További témák is feldolgozásra kerülnek, amelyek összhangban 

állnak a NAT-ban szereplő más műveltségi területek, tantárgyak tartalmaival. A 

„Témakörök” táblázatban megjelölt kapcsolódási pontok segítenek megtalálni azokat a 

területeket, ahol megvalósítható a tantárgyakon átívelő – akár közös projektek keretében 

történő – tanulás. 

Az 5–6. osztályban jelentősen bővül a tanulók szókincse. A nyelvtani szerkezeteket 

továbbra is kontextusba ágyazva sajátítják el, de fokozatosan felébred az érdeklődésük a 

célnyelv szabályrendszere és az anyanyelvükhöz hasonló, illetve attól eltérő nyelvi 

jelenségek iránt. Örömüket lelik a szabályszerűségek felfedezésében, de a szabályok 

ismerete csak csekély mértékben segíti nyelvi fejlődésüket. A helyes nyelvhasználat 

elsajátításában nagy szerepe van a nyelvi input minőségének és mennyiségének, valamint a 

tanulói megnyilatkozások esetében a pozitív tanári visszajelzésnek.  

Ebben a szakaszban is fontos célkitűzés, hogy a tanulók idegen nyelvi 

kompetenciájának fejlesztése szoros összefonódásban és kölcsönhatásban történjen a 

fejlesztési szakaszra vonatkozó nevelési célokkal és más kulcskompetenciák fejlesztésével, 

elsősorban az anyanyelvi kommunikációval, a szociális kompetenciával, az esztétikai-

művészeti tudatossággal és kifejezőképességgel, valamint az önálló tanulással. Fokozatosan 

egyre nagyobb szerepet kap a digitális kompetencia, hiszen az IKT-eszközök használata 

idegen nyelven is az információszerzés és információcsere korszerű és hatékony eszköze.  

A fejlesztési szakasz célja, hogy a tanulók a 6. évfolyam végére elérjék a KER szerinti 

A1 szintet. 
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Fejlesztési 

egység 
Hallott szöveg értése 

Előzetes 

tudás 

Aktív részvétel az órai tevékenységekben, a célnyelvi óravezetés követése, az 

egyszerű tanári utasítások és kérdések, valamint a korábban feldolgozott 

szövegek megértése, begyakorolt rövid párbeszédek folytatása, minta alapján 

egyszerű szövegek alkotása.  

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

A kissé komplexebb formában elhangzó és kevesebb nonverbális elemmel 

támogatott célnyelvi óravezetés követése; 

az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó, kevesebb nonverbális elemmel 

támogatott és bővülő szókinccsel megfogalmazott, de továbbra is rövid, 

egyszerű tanári utasítások megértése; 

az ismert témákhoz kapcsolódó, egy-egy rövid mondatból álló kérdések, 

néhány rövid mondatból álló megnyilatkozások megértése; 

a mindennapi témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben az 

ismerős szavak, fordulatok felismerése, ezekből következtetés a szövegek 

témájára;  

a megértést segítő feladatokra támaszkodva a lényeg és néhány konkrét 

információ kiszűrése ismert témájú rövid, egyszerű szövegekből; 

néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb alkalmazása. 

A fejlesztés tartalma 

A kissé komplexebb formában elhangzó és kevesebb nonverbális elemmel támogatott 

célnyelvi óravezetés növekvő biztonsággal történő követése (pl. osztálytermi 

rutincselekvések, a közös munka megszervezése, eszközhasználat).  

Rövid, egyszerű tanári utasítások alaposabb és biztosabb megértése (pl. játékos feladatok; 

manuális tevékenységek; mozgásos, játékos tevékenységek).  

A tanulóhoz közel álló, ismert témákról szóló rövid kérdések és néhány rövid mondatból álló 

szövegek megértése. 

Az életkornak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus 

szövegek bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése a szövegekben, 

következtetések levonása a témára, lehetséges tartalomra vonatkozóan; a szöveg lényegének 

kiszűrése megértést segítő, változatos feladatok segítségével.  

A megértés során egyre tudatosabb támaszkodás a hallott szövegeket kísérő nonverbális 
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elemekre (pl. képek, képsorok, tárgyak, testbeszéd, hanglejtés) és a beszédhelyzetre.  

Tanári ösztönzésre a hallott szövegből kiszűrt információk egyre tudatosabb összekapcsolása 

a témával kapcsolatos egyéb ismeretekkel, és ezek alapján következtetések levonása a 

tartalomra vonatkozóan.  

Különböző beszélők egyre biztosabb megértése, amennyiben azok a célnyelvi normának 

megfelelő vagy ahhoz közelítő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez igazított tempóban, 

szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat hangsúlyozva, megismételve 

beszélnek.  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, versek, képekkel illusztrált mesék és történetek, kisfilmek, animációs filmek, a 

korosztálynak szóló egyéb hangzó anyagok, tanárral, tanulótársakkal, célnyelvi országokból 

érkező személyekkel folytatott rövid párbeszédek, tanári beszéd. 

 

 

Fejlesztési 

egység 
Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 
Részvétel interakciót igénylő tevékenységekben, egyszerű nyelvi eszközök 

alkalmazásával.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A beszédszándék kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő 

szókinccsel és nonverbális elemekkel támogatva; 

egyszerű kérdések feltevése ismert témákról, illetve válaszadás egyszerű 

nyelvi eszközökkel a hozzá intézett kérdésekre; 

rövid beszélgetés folytatása ismert témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel, 

begyakorolt beszédfordulatokkal; 

rövid beszélgetés folytatása a társakkal a tanult témákról; 

rövid, egyszerű szövegek közös előadása; az ismert szöveg célnyelvi 

normákhoz közelítő kiejtése, helyes intonációval és megfelelő 

beszédtempóban. 

A fejlesztés tartalma 

A mondanivaló nonverbális elemekkel (pl. testbeszéddel, hanglejtéssel, vizuális eszközökkel) 

támogatott kifejezése bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel. 

Rövid válaszokkal, cselekvéssel való reagálás ismert témákhoz vagy osztálytermi 
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szituációkhoz kapcsolódó, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre, 

kérésekre, felszólításokra. 

Egyszerű kérdések feltevése ismert témákhoz, osztálytermi szituációkhoz, egyéni 

szükségletekhez kapcsolódva. 

Egyszerű nyelvi eszközöket és nonverbális elemeket tartalmazó rövid párbeszéd eljátszása 

társakkal. 

Kommunikálás begyakorolt beszédfordulatokkal (pl. bemutatkozás, bemutatás, üdvözlés, 

köszönés, alapvető információ kérése és adása saját magáról, társairól, közvetlen 

környezetéről, különböző dolgok kérése és adása, tetszés, nemtetszés kifejezése). 

Meg nem értés esetén nonverbális elemekkel, pl. testbeszéddel támogatott ismétlés, 

magyarázat kérése. 

Néhány egyszerű, a beszélgetés strukturálása szempontjából fontos elem megismerése és 

alkalmazása (pl. beszélgetés kezdeményezése, figyelemfelhívás). 

Hallott, látott jelenségekre (pl. váratlan osztálytermi történésekre, időjárással kapcsolatos 

megfigyelésekre) való reagálás egyszerű nyelvi eszközökkel. 

Aktív részvétel dalok, mondókák, versek, mesék, történetek előadásában, szóbeli nyelvi 

játékokban; nonverbális elemekkel támogatott történet elmondásába való bekapcsolódás az 

ismert szavak, kifejezések, beszédfordulatok szintjén. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, mondókák, versek, mesék, illusztrált történetek, mozgással kísért rövid 

cselekvéssorok, kérdések, rövid párbeszédek, dramatizált jelenetek, néhány mondatos 

leírások, egyszerű felszólítások, kérések, információ hiányán, illetve különbözőségén alapuló 

szövegek. 

 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
Néhány összefüggő mondat elmondása önmagáról és a tanult 

témákról. A megismert versek, mondókák felidézése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Rövid, egyszerű szövegek elmondása, illetve párbeszéd előadása 

társaival közösen, tanári segítséggel; 

egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott, összefüggő leírás 

adása saját magáról és a környezetében előforduló tárgyakról, 
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élőlényekről, eseményekről;  

néhány egyszerű nyelvtani szerkezet és mondatfajta használata; 

a szavak, szócsoportok, egyszerű cselekvések, történések 

összekapcsolása kötőszavakkal; 

munkájának bemutatása egyszerű nyelvi eszközökkel; 

ismert szöveg elmondása a célnyelvi normához közelítő kiejtéssel, 

intonációval és beszédtempóban.  

A fejlesztés tartalma 

Gyermekirodalmi mű (pl. vers, dal, mese), történet, cselekvéssor közös vagy önálló előadása 

társak, másik osztály, szülők vagy tanárok részére. 

Felkészülést követően nonverbális elemekkel támogatott egyszerű nyelvi eszközökkel, 

begyakorolt beszédfordulatokkal megfogalmazott szerepjáték előadása társakkal.  

Minta alapján, tanári segítséggel összefüggő szöveg alkotása; szavak, szócsoportok, 

cselekvéssorok összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, de, azután). 

Egyénileg vagy csoportban létrehozott alkotás, tárgy rövid bemutatása és értékelése (pl. 

közös plakát készítése, kiállítása, szóbeli bemutatása és értékelése). 

Tanári példa vagy autentikus hangzóanyag hallgatása és együttes elmondása után közös vagy 

önálló ismétlés; a kiejtés, intonáció, hangsúly, ritmus játékos gyakorlása (pl. hangerő vagy 

hangszín változtatásával, érzelmek kifejezésével, ritmushangszerek vagy mozgás kíséretével). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, versek, mesék, rövid történetek, cselekvéssorok, leírások (pl. tanulói munka 

bemutatása), rövid szerepek, interaktív feladatok. 

 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 
Részvétel olvasást igénylő nyelvi tevékenységekben, ismert szavak, 

rövid szövegek elolvasása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A megértést segítő elemekre támaszkodva felismeri és megérti az 

egyszerű szövegekben az ismert nevek, szavak és mondatok 

felismerése és megértése; 

a különböző műfajú, egyszerű, autentikus szövegek lényegének 

megértése;  



 

61 

 

egyszerű, autentikus szövegekből néhány alapvető információ 

kiszűrése;  

az olvasott szövegre vonatkozó egyszerű feladatok elvégzése;  

a készségek, képességek kreatív használata az olvasott szövegek 

értelmezéséhez; 

érdeklődés kialakítása a célnyelvi kultúra irodalmi, művészeti 

alkotásai iránt. 

A fejlesztés tartalma 

Rövid, hétköznapi szövegekben ismerős nevek, szavak és egyszerű fordulatok felismerése. 

Írott szöveggel kapcsolatos tevékenységek végzése (pl. leírás alapján illusztráció készítése, 

képek sorba rendezése, szövegrészlettel való párosítása). 

Egyszerű, különböző műfajú szövegek olvasása, lényegük megértése, a szövegek feladatokon 

keresztül történő feldolgozása. 

Különböző műfajú szövegek (pl. versek, mesék, történetek, fabulák, viccek) közös olvasása. 

Egyszerű, informatív szövegből (pl. brosúrából, menetrendből, utcai táblákról, feliratokról) 

tárgyszerű információ szerzése. 

Rövid, egyszerű, írott instrukciók követése képek segítségével (pl. játék összerakása, 

útbaigazítás). 

Egyszerűsített nyelvezetű irodalmi alkotások olvasása (pl. versek, mesék, dalszövegek, 

novellák). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Történetek, hirdetések, plakátok, egyszerű katalógusok, egyszerű üzenetek, útleírások, 

képeslapok, feliratok, nyomtatványok hagyományos és online formában. 

 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 
Részvétel az írást igénylő játékos nyelvi tevékenységekben, s ezek 

során rövid szavak, mondatok másolása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása; 

Megadott mintát követve különböző műfajú és életkorának 

megfelelő témájú rövid szövegek alkotása; 

írásbeli válaszadás személyes adatokra vonatkozó egyszerű 
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kérdésekre; 

a közösen feldolgozott olvasott szöveghez kapcsolódó írásbeli 

feladatok elvégzése; 

részvétel írásbeli nyelvi játékokban; 

a meglévő szókincs, tudás képes kreatív alkalmazása az őt érdeklő 

témájú, egyszerű szövegek írásához. 

A fejlesztés tartalma 

Szavak és rövid szövegek másolása, illetve hallás utáni leírása. 

Rövid mondatok írása egyszerű nyelvi szerkezetek felhasználásával (pl. napirend bemutatása, 

emberek, állatok, tárgyak jellemzése, képfeliratok készítése). 

Különböző műfajú, egyszerű, rövid szövegek írása (pl. hagyományos vagy elektronikus 

képeslap, üdvözlőlap, meghívó, üzenet, SMS, e-mail). 

Egyszerű, autentikus kérdőívek, adatlapok kitöltése. 

Projektmunka készítése (pl. poszterek, hirdetések, faliújságok, tájékoztató táblák, ismertetők).  

Az életkornak megfelelő irodalmi művek (pl. mesék, történetek) bizonyos elemeinek 

megváltoztatása, átírása. 

Különböző típusú szövegek kreatív írása (pl. napló, dalszöveg, listaversek, szabadversek). 

Egy-két mondatos üzenet, illetve bejegyzés írása internetes közösségi oldalon, blogban vagy 

fórumban. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Leírás, felirat, utasítás, képeslap, üdvözlőkártya, meghívó, üzenet, SMS, e-mail, levél, 

adatlap, bejegyzés, dalszöveg. 
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A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A1 szintű nyelvtudás: 

A tanuló megérti a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott 

célnyelvi óravezetést, az ismert témákhoz kapcsolódó kérdéseket, rövid 

megnyilatkozásokat, szövegeket. 

Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal 

kommunikál. 

Felkészülés után elmond rövid szövegeket. 

Közös feldolgozás után megérti az egyszerű olvasott szövegek lényegét, 

tartalmát. 

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatokat ír, mintát követve önálló írott 

szövegeket alkot.  

 

 

 

Az alábbi táblázat az egyes KER-szintekhez rendelten tartalmazza azokat a kommunikációs 

eszközöket és fogalomköröket (nyelvi eszköztár), valamint a hozzájuk tartozó angol és német 

nyelvi példákat, amelyeknek megvalósítása a hatodik év végére elvárható. Mivel a 

kommunikációs eszközök és a fogalomkörök szintről szintre bővülnek, az 1-4. évfolyamon 

megtanított elemekhez tartozó példák dőlt betűvel szerepelnek, az 5-6. évfolyamban belépő új 

elemek félkövéren szedettek. 

 

A kommunikációs eszközök csoportosítása a következő: 

1. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

2. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

3. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

4. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

5. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

6. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

 

 

A fogalomkörök az alábbi viszonylatok kifejezésére szolgálnak: 

1. Cselekvés, történés, létezés  

2. Birtoklás  
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3. Térbeli viszonyok 

4. Időbeli viszonyok 

5. Mennyiségi viszonyok 

6. Minőségi viszonyok 

7. Logikai viszonyok 

 

 



 

 

Angol nyelv 6. évfolyam 

 

Kommunikációs eszközök A1 

1. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

 

 Kezdeményezés és válasz 

Megszólítás Excuse me. Pardon? 

Köszönés How do you do?  

Good morning. 

Hello Tom. 

Hello, how are you? 

Hi! 

How do you do?  

Good morning. 

Hello Mary. 

Very well, thank you. And 

how about you? 

Hi! 

Elköszönés 

 

 

 

 

Goodbye. 

Bye-bye! 

Good night. 

 

Goodbye. 

Bye! 

Good night. 

Thanks. Bye! 

Köszönet és arra 

reagálás 

Thanks. 

Thank you very much. 

Thanks a lot.  

 

You are welcome. 

No problem. 

Don’t mention it. 

Bemutatkozás, 

bemutatás 

My name is… 

May I/Can I/ Let me introduce 

myself. 

 

Hello. 

Hi!  

 Nice to meet you.  

Érdeklődés hogylét 

iránt és arra reagálás 

How are you feeling today? 

What’s the matter? 

Fine. / OK / All right. 

Much better, thanks. Not 

very well, I am afraid. 



 

 

Bocsánatkérés és arra 

reagálás 

I am sorry. I am very sorry. 

 

That’s all right. 

It doesn’t matter.  

 

Gratulációk, 

jókívánságok és arra 

reagálás 

Happy Christmas/New year/Birthday! 

Many happy returns (of the day) 

Congratulations! 

 

Happy Christmas /New 

Year/ Birthday! 

Thank you. 

Thank you, the same to 

you. 

 

Telefon felvétele Five oh two double one. Hello, this is Ms Brown 

speaking. 

Telefonon bemutatkozás Hello, this is Mary Smith speaking.  

 

2. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Véleménykérés, és arra 

reagálás 

What do you think? How do you like 

it? 

I think it is rather strange. 

I like it. 

Valaki igazának az 

elismerése és el nem 

ismerése 

You are right. You are wrong.  

Egyetértés, egyet nem 

értés 

Do you agree? 

What’s your opinion? 

How do you feel about it?  

OK. 

All right. 

I think he’s wrong/right. 

Tetszés, nem tetszés Do you like Greek food? 

What do you think of my boyfriend? 

I think it’s great. I don’t 

like it. 

He looks nice. 

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

please. 



 

 

3. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

 

Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása 

What is it? 

What’s it in English? 

What is his house like? 

It’s…/ That’s…/ It’s a kind 

of…/It’s used for… 

It’s big and comfortable. 

Információ kérés, adás 

 

Are you all right? 

When are the guests coming? 

Yes, I am. 

At 6 p.m. 

Tudás, nemtudás Where is she? I don’t know. I have no 

idea. 

4. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

 

Kérés és arra reagálás Can you give me a pen? 

 

Yes, of course.  

I’m afraid I can’t. 

Javaslat és arra 

reagálás 

Let’s go to the cinema tonight. Good idea. 

Meghívás és arra 

reagálás 

Are you free on Tuesday? 

Let’s meet on Sunday. 

Yes, I am. 

Good idea. 

Kínálás és arra 

reagálás 

Have an orange.  

Here you are. 

Yes, please. No, thank you. 

Thank you. 

5. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

 

Megértés biztosítása Did you say the castle? 

Visszakérdezés, 

ismétléskérés 

Can you spell it for me? It spells… 

Nem értés, betűzés 

kérése, betűzés 

Sorry, I don’t understand. 

Could you understand? 

Sorry, what does that mean? 

 

 

 



 

 

Fogalomkörök A1 

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, történés, 

létezés kifejezése 

   

 Jelenidejűség Present Simple  

 

When do you get up? I 

don’t drink milk. 

  Present Continuous 

 

Why is she crying? I’m not 

listening. I’m leaving. 

 

 Múltidejűség Past Simple 

 

And then she kissed me. 

Why didn’t you come 

yesterday? 

 

 Jövőidejűség Going to  

 

What are you going to do 

on Saturday? 

 

Birtoklás kifejezése  Present forms of 

have 

I have five friends at 

school. 

 

  Possessive adj. My, your, his/her/its, our, 

their dog  

 

  Genitive ’s 

 

Kate’s brother 

Whose? 

 

Térbeli viszonyok Irányok, 

helymeghatározás  

Prepositions, 

Prepositional 

Phrases, Adverbs 

Here, there, on the left, on 

the right, in, on, under, 

opposite, next to, between, 

… 

Időbeli viszonyok    



 

 

 Gyakoriság How often? 

 

 

Always, often, sometimes, 

never, once/twice a week, 

every day. 

 Időpont When? 

What time? 

What’s the time? 

 

Now, 

Yesterday, last week, two 

years ago,  

Tomorrow, next week 

In 1997, in July, at 5 

o’clock, on Monday 

It’s eight.  

It’s quarter to eight. 

Mennyiségi 

viszonyok 

 Singulars and 

plurals 

Regular and 

irregular plurals 

Boys, girls, 

Children, people, men, 

women … 

  Cardinal numbers 

1-100 

 

  Ordinal numbers  first, second… 

  Countable nouns 

 

Uncountable nouns 

How many CDs have you 

got? 

I’ve got a lot of/few CDs. 

How much money have 

you got? 

I’ve got a lot of/little 

money. 

Minőségi 

viszonyok 

 Comparative and 

superlative of short 

adjectives 

Irregular 

comparative and 

superlative forms of 

adjectives 

Tom’s younger than Sue. 

Mary is the prettiest girl. 

 

Good/bad (better, worse) 

What’s it like? What 

colour is it?  

Modalitás  Can (ability) I can swim. 



 

 

Logikai viszonyok  Linking words And/or/but/because 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 Articles 

 

Some+plural noun 

any+plural noun 

Some +singular 

noun  

Any +singular 

noun 

 

 

Nominative and 

Accusative of 

personal pronouns 

 

Demonstrative 

pronouns 

 

Indefinite pronouns 

A, an, the 

 

There are some pencils in 

the bag. 

Have you got any sisters? 

I haven’t got any 

matchboxes. 

There’s some water in the 

vase. 

There isn’t any juice in my 

glass. 

 

I, he, they… 

Me, him, them… 

 

This, that, these, those 

 

Somebody, anybody, 

nobody, everybody 

 

 

 

Német nyelv 6. évfolyam 

 

 

Kommunikációs eszközök A1 

 

 

1. Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

 

Köszönés, elköszönés  Guten Morgen / Tag! Auf Wiedersehen! Tschüs! 



 

 

Köszönet és arra reagálás Danke! Bitte! 

Bemutatkozás  Ich heiße Martin. 

Megszólítás  Entschuldigung, ich gehe jetzt. 

Érdeklődés hogylét iránt és arra 

reagálás 

Wie geht’s dir? Danke, prima. Und dir? 

Bocsánatkérés és arra reagálás Entschuldigung! Kein Problem! 

Gratuláció, jókívánságok és arra 

reagálás 

Herzlichen Glückwunsch zum…! Danke. Fröhliche 

Weihnachten. 

 

2. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Véleménykérés és arra reagálás Magst du Mathe? Ja. 

Valaki igazánakaz az elismerése és el 

nem ismerése 

Da hast du (nicht) Recht! 

Egyetértés, egyet nem értés Ja, das stimmt! Das stimmt aber nicht!  

Tetszés, nemtetszés Das finde ich gut / blöd/ toll! 

 

3. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

 

Dolgok, személyek megnevezése, 

leírása 

Das ist mein Bruder.… Meine Mutter ist schön. 

Infrmációkérés, információadás Wie ist das Zimmer? Prima. /Wie alt bist du? 12. 

Igenlő vagy nemleges válasz ja, nein, nicht, Ich bin nicht dumm!  

Tudás, nem tudás Ich weiß (nicht). 

 

4. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

 

Kérés Ein Buch, bitte! 

Javaslat és arra reagálás Möchtest du einen Tee? Ja, gerne!  

Meghívás és arra reagálás Kommst du? Ja. Nein, leider nicht.. 

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

 

5. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 



 

 

 

Visszakérdezés Wie bitte?  

Nem értés  Ich verstehe nicht.  

Betűzés kérése, betűzés Buchstabiere bitte. 

 

 

 

Fogalomkörök A1 

 

Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése 

   

 jelenidejűség Präsens Ich bin heute zu Hause. Die 

Sonne scheint schön. 

  Präsens mit 

Vokalwechsel, 

trennbare Verben 

Der Zug fährt gleich ab. 

.  

Er liest das Buch. 

 múltidejűség Präteritum (csak: 

haben, sein) 

 

Er hatte ein Fahrrad. 

Ich war schon in England. 

 jövőidejűség Futur (mit Präsens) Ich bleibe morgen zu Hause. 

Birtoklás 

kifejezése 

   

  haben 

 

Ich habe einen Bruder.  

  Possessivpronomen Das ist meine Familie. 

Térbeli 

viszonyok 

   

 irányok, 

helymeghatározás  

 hier, dort, links, rechts 

oben, unten, hinten… 

Mein Schreibtisch steht links. 

Időbeli 

viszonyok 

   



 

 

 gyakoriság Wie oft? 

selten, manchmal, 

oft, immer, nie 

Ich spiele oft mit Peter. 

 időpont in, um, am, wann? im Winter, um 8 Uhr, am 

Freitag 

Mennyiségi 

viszonyok 

   

 számok  eins, zwei 

 határozott 

mennyiség 

 eine Portion Pommes 

 határozatlan 

mennyiség 

alles, viel, wenig, 

nichts 

Ich lerne viel, und ich habe 

wenig Zeit. 

Minőségi 

viszonyok 

   

  Wie? Ich bin zufrieden. Das finde ich 

prima. 

Modalitás  möchte Ich möchte ein Eis. 

 felszólítás  Komm morgen wieder! Spielt 

Tennis! 

Esetviszonyok névszók a 

mondatban 

Nominativ, 

Akkusativ 

Er zeichnet Bilder. 

Grete fragt uns, nicht ihn. 

Szövegösszetartó 

eszközök 

kötőszók 

névmások 

 

 

 

 

und/oder/aber/denn 

das 

ich, mich, mein 

dieser 

man 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A továbbhaladás feltételei az 5. évfolyamon 

 

A tantervi minimumot dőlt vastag betűvel jelöltük. 

 

1. Hallott szöveg értése 

 

- A tanulók számára váljon természetessé az idegen nyelvű óravezetés. 

-  A feladatok frontális ellenőrzésekor kövessék egymás megoldásait és ezek alapján 

ismerjék fel saját hibáikat és javítsák azokat. 

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

párbeszédekben. 

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

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

sorrendjének helyreállítása). 

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

megértésére is törekedjenek. 

 

2. Szóbeli interakció és összefüggő beszéd 

 

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

olvassa fel, belőle a lényeget kiemelve tudja tömörítve elmondani. 

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

mondatokat (3-4). 

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

megfogalmazott kérdésekre egyszerű mondatokban. 

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

- Hajtson végre néhány mindennapos, hozzá közel álló beszédhelyzetben előkészített 

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

a vonatkozó udvariassági formulákat. 

 

3. Olvasott szöveg értése 

 

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

információkat gyűjteni, különböző technikákkal, különböző szempontok szerint. 



 

 

- Ismerje fel és emelje ki az újonnan olvasott szövegből a megértést akadályozó elemeket. 

- Következtesse ki az ismeretlen elem nyelvtani szerepét és körülbelüli jelentését a 

szövegösszefüggés alapján. 

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

- Az önálló szövegfeldolgozás első lépéseként végezzen néma olvasást feltételező 

feladatokat. 

- Az olvasott szöveget tudja felkészülés után anyanyelvére lefordítani. 

 

4. Íráskészség 

 

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

írjon le tollbamondás után. 

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

illetve emlékezetből leírni. 

- Minta alapján 4-5 mondatos szöveget írjon. 

- Oldja meg a tankönyv és munkafüzet alapszintű feladatait írásban. 

 

 

 

                                      Értékelési rendszer az 5. évfolyamon 

 

Az értékelés és minősítés az előző tanévben kialakított rendszer szerint zajlik.  

 

Jelesre értékelhető a tanuló teljesítménye, ha: 

- A hétköznapi óravezetés mellett a rendkívüli helyzetekben elhangzó célnyelvű 

megnyilatkozásokat is helyesen értelmezi. A feladatok frontális ellenőrzésekor követi 

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

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

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

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

részleteiben is pontosan ért.  

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

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

információt valós helyzetekben. A tanult memoritereket hibátlanul elmondja. A 



 

 

feldolgozott beszédhelyzetekben előforduló feladatokat helyesen végrehajtja és alkalmazza 

a vonatkozó etikett szabályokat. 

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

szempontok szerint információkat gyűjt. Pontosan kiemeli a megértést akadályozó 

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

tartalmát. 

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

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

feladatait illetve más kapcsolódó feladatokat is helyesen emlékezetből megold. 

 

Jóra értékelhető a tanuló teljesítménye, ha: 

- A mindennapos tanórai körülmények között angol nyelvű óravezetés alatt felszabadultan 

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

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

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

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

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

lényegét röviden elmondja magyarul. Kevés hibával adott képekről mondatokat mond, 

illetve tárgyakat és helyeket több mondattal leír. Helyesen kér és ad információt valós 

helyzetekben. A tanult memoritereket kis tévesztéssel elmondja. A feldolgozott 

beszédhelyzetekben előforduló feladatokat végrehajtja és kevés hibával alkalmazza a 

vonatkozó etikett szabályokat. 

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

Kiemeli a megértést akadályozó elemeket.  

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

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

kiegészítő feladatokat is megoldja kevés hibával.  

 

Közepesre értékelhető a tanuló teljesítménye, ha: 

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

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

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

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

szöveget globálisan megért és néhány részletet kiemel.  



 

 

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

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

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

gördülékenyen elmondja, hibáit korrigálja. A feldolgozott mindennapos 

beszédhelyzetekben végrehajtja az előkészített feladatokat. 

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

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

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

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

A tankönyvcsalád alapszintű feladatait írásban kevés hibával megoldja. 

 

Elégségesre értékelhető a tanuló teljesítménye, ha: 

A tantervi minimumot teljesíti. 

 

                           A továbbhaladás feltételei a 6. évfolyam végén 

Hallás utáni értés 

A tanuló 

– értse meg a pedagógusnak az óravezetéssel kapcsolatos utasításait 

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

hanghordozóknak a tananyaghoz kapcsolódó szóbeli kéréseire, utasításaira 

cselekvéssel válaszolni, a hallásértést fejlesztő feladatokat megoldani 

– Törekedjen 6-8 mondatos szöveg globális és részletesebb megértésére 

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

közlést 

– legyen képes a tudásszintjének és életkorának megfelelő gyermekirodalmi alkotásokat 

(dal, vers, mese stb.) megérteni 

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

a felmerült problémára adekvát választ adni. 

– Ismerje fel hallás után az igék különböző alakjait 

– Frontális ellenőrzés során kövesse társai megoldásait és korrigálja hibáit. 



 

 

Szóbeli interakció és önálló beszéd 

A tanuló  

– legyen képes ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű 

mondatokban válaszolni 

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

egyszerű mondatokban, a tanult minta alapján 

– legyen képes kérdéseket megfogalmazni 

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

elmondani, reprodukálni, memoriterként 3-4 szöveget felmondani 

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

kommunikálni, az egyéb szóbeli feladatokat elvégezni 

– tudjon képekről 5-6 mondatot mondani. 

Olvasási készség 

A tanuló  

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

szöveget megérteni, globálisan értelmezni és anyanyelvén összefoglalni 

– legyen képes a jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegben fontos 

információt megtalálni, vele feladatokat végezni 

– legyen képes továbbfejleszteni az alapvető olvasási stratégiáit a gondolkodási 

készségek felhasználásával (párosítás, kikövetkeztetés, összehasonlítás, sorba rendezés 

stb.) 

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

megértésére életkorának és nyelvi szintjének megfelelő szöveg esetében 

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

egyszerűsített olvasmányok, magazinok stb. olvasásán keresztül 

Íráskészség 

A tanuló  

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

viszonylag helyes leírására tollbamondás után 

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

megfogalmazására 

– ismerje az üdvözlőlap és bemutatkozó levél írásának alapvető szabályait 



 

 

– oldja meg a tankönyv és munkafüzet feladatait 

 

 

                                       Értékelési rendszer a  6. évfolyamon 

 

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

értékelése és minősítése. 

 

Jelesre értékelhető a tanuló teljesítménye, ha. 

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

ellenőrzése során saját munkáját pontosan kijavítja. Párbeszédeket kezdeményez és 

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

részleteiben is megért. Felismeri az igék valamennyi alakját. 

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

Képekről összefüggő 5-6 mondatban beszél. Helyesen kérdez és válaszol a tananyaggal 

kapcsolatban. A tanult memoritereket hibátlanul elmondja. A szóbeli tevékenységekben 

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

Aktuális eseményekről néhány mondatban beszámol. 

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

A szöveget globálisan értelmezi, anyanyelvén összefoglalja; illetve idegen nyelven 

tömöríti és helyes magyarsággal lefordítja. 

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

Képes összefüggő szöveget szerkeszteni előzetes megbeszélés alapján és mondatait 

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

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

megoldja, önellenőrzést végez és hibáit kijavítja önállóan és pontosan. 

 

Jóra értékelhető a tanuló teljesítménye, ha. 

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

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

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

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

alakjait. 



 

 

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

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

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

önként vesz részt. Szerepjátékokban adekvát módon vesz részt. 

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

megpróbálja kikövetkeztetni és a szöveget anyanyelvén összefoglalni illetve helyes 

magyarsággal lefordítani. 

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

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

összefűzi. Alkalmazza a levélírás formai szabályait magánlevelekben. Projekt munkát 

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

 

Közepesre értékelhető a tanuló teljesítménye, ha: 

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

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

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

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

kevés hibával megért.  

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

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

segítséggel kérdez és válaszol a tananyaggal kapcsolatban. A tanult memoritereket 

esetenkénti segítséggel elmondja. A szóbeli tevékenységekben irányítással vesz részt. 

Előzetes felkészülést követően párbeszédet ad elő. 

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

magyarsággal lefordítani igyekszik. 

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

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

Tisztában van a levélírás formai szabályaival magánlevelekben. Az egyszerű írásos 

feladatokat megoldja, önellenőrzést végez és hibáit kijavítani igyekszik. 

 

 

Elégségesre értékelhető a tanuló teljesítménye, ha: 

- A tantervi minimumot teljesíti. 

 



 

 

7–8. évfolyam 

 

A 7–8. évfolyamon idegen nyelvet tanuló diákok A1 szintű nyelvtudással lépnek be a további 

nyelvtanulási folyamatba. Ez a Közös európai referenciakeret (KER) megfogalmazásában azt 

jelenti, hogy „alapszintű” és ezen belül „minimumszintű” nyelvismerettel rendelkeznek. Az 

előző fejlesztési szakaszokban, elsősorban osztálytermi keretek között, már számos olyan 

helyzetben kipróbálták magukat, amelyekben bizonyos feladatok megoldásához 

elengedhetetlenül szükségük volt a nyelvismeretre. Tisztában vannak azzal, hogy személyes 

boldogulásuk egyik fontos feltétele a használható nyelvtudás. Megismerkedtek különféle 

hallott és olvasott célnyelvi szövegekkel, fejlődött a beszédkészségük, és megtanulták, hogyan 

tudják az írást az idegen nyelv tanulásának szolgálatába állítani és egyszerű formában az 

önkifejezés eszközeként használni. A feldolgozott tartalmak révén bepillantottak egy idegen 

kultúrába, és lehetőségük nyílt azt összevetni a magyarral. A nyelvtanulás során kapott pozitív 

visszajelzések önbizalmat adtak nekik, és néhány alapvető nyelvtanulási stratégia 

elsajátításával megtették az első lépéseket az önálló nyelvtanulóvá válás útján. 

A 7–8. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók idegen nyelvi 

kommunikatív kompetenciájának fejlesztése. Ez továbbra is szoros kölcsönhatásban történik 

az adott életkori szakaszra megfogalmazott nevelési célokkal, és más kulcskompetenciák 

fejlesztésével, elsősorban az anyanyelvi kommunikáció, a szociális kompetencia, az 

esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség, valamint a hatékony, önálló tanulás 

területén. Egyre nagyobb szerepet kap a digitális kompetencia. A tanulás tartalmai révén 

további kapcsolódási pontok alakulnak ki a természettudományos és technikai kompetencia, 

valamint a munkaformák révén a kezdeményezőképesség fejlesztésével.  

A nyelvi készségek fejlesztése komplex módon történik, úgy, ahogy azok a valós 

kommunikációs helyzetekben természetes módon összekapcsolódnak. A tanulók egyre több 

autentikus szövegfajtával ismerkednek meg, bővül a szókincsük, szélesedik nyelvtani 

ismereteik köre, egyre magabiztosabban tudják megvalósítani beszédszándékaikat. Amellett, 

hogy az új nyelvtani szerkezetekkel a korábbi fejlesztési szakaszokhoz hasonlóan továbbra is 

kontextusba ágyazva ismerkednek meg, egyre jobban érdeklik őket a nyelvben előforduló 

szabályszerűségek és az anyanyelvükhöz hasonló vagy attól eltérő nyelvtani jelenségek. A 

helyes nyelvhasználatban segítik őket azok a nyelvtani szabályok, amelyeket ők maguk 

fedeznek fel és fogalmaznak meg. Ugyancsak hathatós segítséget jelent számukra, ha 

gyakorlatot szereznek az önértékelés és a társértékelés módszereinek alkalmazásában, sikeres 

próbálkozásaik tudatosításában és hibáik felismerésében, önálló javításában. A helyes 



 

 

nyelvhasználat elsajátításában változatlanul nagy szerepe van a nyelvi input minőségének és 

mennyiségének, valamint a tanulói megnyilatkozások esetében a pozitív tanári 

visszajelzésnek.  

A korábbi témakörök a 7–8. évfolyamon tovább bővülnek és mélyülnek azáltal, hogy a 

tanulók érdeklődése és igényei szerint új szempontokból kerülnek feldolgozásra. Ezek és az 

újonnan feldolgozásra kerülő témák is összhangban állnak a NAT-ban más műveltségi 

területeinek tartalmaival, és lehetővé teszik a tanulók számára, hogy a nyelv eszközével 

alaposabban, árnyaltabban megismerjék szűkebb és tágabb környezetüket. A nyelvtanulás 

iránti motiváció fenntartása szempontjából meghatározó jelentősége van a témák gondos 

megválasztásának, és annak, hogy a tanulók kívánságára időről-időre olyan témák is 

feldolgozásra kerüljenek, amelyek aktuálisan érdeklik, foglalkoztatják őket. A tanulási kedvet 

fokozza, ha a tanulók változatos munkaformák, értelmes tevékenységek és érdekes, kihívást 

jelentő feladatok keretében fejleszthetik nyelvtudásukat.  

Ebben a fejlesztési szakaszban tovább bővül azoknak a nyelvtanulási stratégiáknak a 

köre, amelyeket a tanulók megismernek és alkalmaznak a nyelvórákon. Ezek fokozatos 

elsajátítása lehetővé teszi számukra, hogy az iskolán kívül is egyre inkább hasznosítsák, 

fejlesszék nyelvtudásukat.  

A fejlesztési szakasz célja, hogy a tanulók a 8. évfolyam végére elérjék a KER szerinti 

A2 szintet. 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A1 nyelvi szint, azaz a gazdagodó nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott célnyelvi óravezetés megértése, egyszerű, rövid, 

hangzó szövegekhez kapcsolódó feladatok megoldása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó tanári utasítások 

megértése; 

az ismert témákhoz kapcsolódó egyszerű kérdések és kijelentések 

megértése; 

a tanult témakörökben elhangzó szövegekben a tanult szavak, szó- 

és beszédfordulatok felismerése, és ezekből következtetés a 

szövegek témájára, tartalmára;  

az ismert témakörökben elhangzó szövegekben a beszélők 



 

 

gondolatmenetének követése; 

a lényeg és néhány alapvető információ kiszűrése az ismert 

témakörökben elhangzó szövegekből, részben önállóan, részben a 

megértést segítő, változatos feladatokra támaszkodva; 

néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb 

alkalmazása. 

A fejlesztés tartalma 

Az ismert nyelvi elemekre támaszkodó, szükség szerint nonverbális elemekkel támogatott 

célnyelvi óravezetés folyamatos követése (pl. osztálytermi rutincselekvések, a közös munka 

megszervezése, eszközhasználat) és a tanári utasítások megértése. 

Ismert témákhoz kapcsolódó rövid kérések és kijelentések megértése. 

Az életkornak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus 

szövegek bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése; következtetés 

levonása a szövegfajtára, a témára és a lehetséges tartalomra vonatkozóan;  

a szöveg lényegének, néhány konkrét információnak a kiszűrése megértést segítő, változatos 

feladatok segítségével.  

Ismert témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben a beszélők gondolatmenetének 

követése a tanult nyelvi eszközökre támaszkodva, a beszédhelyzetet figyelembe vételével. 

Különböző beszélők egyre nagyobb biztonsággal való megértése, amennyiben azok a 

célnyelvi normának megfelelő vagy ahhoz közelítő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez 

igazított tempóban, szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat megismételve 

beszélnek.  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, versek, képekkel illusztrált mesék és történetek, kisfilmek, a célnyelvi kultúrát 

bemutató multimédiás anyagok, a korosztálynak szóló egyéb hangzó anyagok; tanárral, 

tanulótársakkal, célnyelvi országokból érkező személyekkel folytatott rövid párbeszédek, 

tanári beszéd, interaktív feladatok. 

 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 
A1 nyelvi szint, azaz egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt 

beszédfordulatokkal folytatott kommunikáció. 



 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Egyszerű és közvetlen információcserét igénylő feladatokban 

kommunikáció ismert témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel, 

begyakorolt beszédfordulatokkal; 

kérdésfeltevés kiszámítható, mindennapi helyzetekben, 

válaszadás a hozzá intézett kérdésekre, illetve rövid párbeszédek 

folytatása; 

az első lépések megtétele a célnyelv spontán módon történő 

használata útján; 

egyre több kompenzációs stratégia tudatos alkalmazása a 

megértetés, illetve a beszédpartner megértése érdekében;  

törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és 

beszédtempóra. 

A fejlesztés tartalma 

Tudatosan megválasztott nonverbális elemekkel támogatott mondanivaló kifejezése, egyre 

bővülő szókinccsel, begyakorolt beszédfordulatokkal, egyszerű nyelvi eszközökkel.  

Egyszerű, tényszerű információk megszerzése és továbbadása. 

Vélemény, gondolat, érzés kifejezése, illetve ezekre való rákérdezés egyszerű nyelvi 

eszközökkel. 

Ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó, 

egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdések feltevése, kérések, felszólítások 

megfogalmazása, illetve az azokra történő válaszadás. 

Részvétel ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó rövid párbeszédben, 

beszélgetésben.  

A célnyelv tudatos használata a tanórai tevékenységek során, spontán kommunikálás 

strukturált, előre látható szituációkban (pl. pár- vagy csoportmunka során társakkal).  

Lehetőség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgásban való részvétel, spontán kommunikálás 

célnyelvi beszélőkkel.  

Beszélgetés során meg nem értés esetén ismétlés, magyarázat kérése, visszakérdezés 

alkalmazása, illetve szükség esetén a saját mondanivaló átfogalmazása, egyszerűsítése, 

pontosítása a kommunikáció fenntartása érdekében. 

Néhány egyszerű, a beszélgetés strukturálása szempontjából fontos elem megismerése és 

alkalmazása (pl. a kommunikáció fenntartása, követése, lezárása). 



 

 

Észlelt (hallott/látott) jelenségekre (pl. váratlan osztálytermi történésekre, helyzetekre) való 

reagálás egyszerű nyelvi eszközökkel. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid párbeszédek, egyszerű társalgás, szerepjátékok, dramatizált jelenetek, kérdések, 

felszólítások, kérések, információ hiányán, illetve különbözőségén, véleménykülönbségen 

alapuló szövegek, spontán megnyilvánulások. 

 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás A1 nyelvi szint, azaz felkészülés után rövid szövegek elmondása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Rövid, de egyre bővülő szókincs, egyszerű beszédfordulatok 

alkalmazásával, összefüggő beszéd saját magáról és közvetlen 

környezetéről;  

munkája bemutatása egyszerű nyelvi eszközökkel; 

rövid, egyszerű történetek mesélése; 

egyszerű állítások, összehasonlítás, magyarázat, indoklás 

megfogalmazása; 

egyszerű nyelvtani szerkezetek és mondatfajták használata; 

a szavak, szócsoportok, egyszerű cselekvések, történések 

összekapcsolása lineáris kötőszavakkal, és az ok-okozati 

összefüggések kifejezése; 

a megértést segítő legfontosabb stratégiák alkalmazása; 

a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó 

alkalmazása. 

A fejlesztés tartalma 

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi elemekkel megfogalmazott szöveg elmondása 

ismert témákról, felkészülés után. 

Történet elmesélése, élménybeszámoló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű nyelvtani 

szerkezetekkel, mondatfajtákkal. 

Minta alapján összefüggő szöveg alkotása; szavak, szócsoportok, cselekvéssorok 

összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, de, azután), illetve magyarázatok, indoklások, 

ok-okozati kapcsolatok kifejezése kötőszavakkal (pl. mert, ezért, tehát). 



 

 

A mondanivaló jelentésének pontosítása, tisztázása a testbeszéd tudatos alkalmazásával. 

Csoportos előadás vagy prezentáció jegyzetek alapján. 

Önálló vagy csoportban létrehozott alkotás rövid bemutatása és értékelése (pl. közös plakát 

készítése, kiállítása, szóbeli bemutatása és értékelése). 

Tanári példa vagy autentikus hangzóanyag meghallgatás utáni elismétlése, a célnyelvi 

normához közelítő kiejtés gyakorlása. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid történetek, élménybeszámolók, szerepek, leírások (pl. képleírás, tanulói munka 

bemutatása), előadás, prezentáció, témakifejtés. 

 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 
A1 nyelvi szint, azaz közös feldolgozást követően egyszerű olvasott 

szövegek lényegének, tartalmának megértése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az ismerős témákról szóló rövid szövegek megértése;  

az alapvető információk megtalálása az egyszerű, hétköznapi 

szövegekben; 

az életkornak megfelelő témájú autentikus szövegek lényegének 

megértése, a szövegekből az alapvető információk kiszűrése;  

az olvasott szövegekre vonatkozó feladatok elvégzése; 

a készsége kreatív használata az olvasott szövegek megértéséhez, 

értelmezéséhez; 

tájékozottság növelése a célnyelvi kultúráról; 

az érdeklődés fokozása a célnyelvi kultúrába tartozó irodalmi, 

művészeti alkotások iránt. 

A fejlesztés tartalma 

Rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szókinccsel megfogalmazott szövegek megértése 

(pl. leírás, történet, párbeszéd a tanulóhoz közel álló témákról). 

Lényeges információk megtalálása egyszerű szövegekben (pl. hirdetésben, prospektusban, 

étlapon és menetrendben, rövid újságcikkben, programfüzetben). 

Egyszerű üzenetek, levelek, elektronikus üzenetek, SMS-ek, bejegyzések megértése.  

Egyszerű használati utasítások, instrukciók megértése, követése. 



 

 

Információszerzés hagyományos és elektronikus forrásokból. 

Egyszerű, rövid történetek, mesék, versek és egyszerűsített célnyelvi irodalmi művek olvasása. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Ismeretterjesztő szövegek, egyszerűsített irodalmi szövegek, mesék, rövid történetek, versek, 

dalszövegek, cikkek a korosztálynak szóló újságokból és holnapokról, útleírások, hirdetések, 

plakátok, hagyományos és elektronikus nyomtatványok, internetes fórumok hozzászólásai, 

képregények, egyszerű üzenetek, képeslapok, feliratok, étlap, menetrend, egyszerű biztonsági 

előírások, magánlevelek. 

 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

A1 nyelvi szint, azaz ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása; 

mintát követve különböző műfajú és a tanulók életkorának megfelelő 

témájú szövegek alkotása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Összefüggő mondatok írása a közvetlen környezettel kapcsolatos 

témákról; 

az írás kommunikációs eszközként történő használata egyszerű 

interakciókban; 

gondolatok kifejezése egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt 

mondatsorokban; 

a nyelvismeret kreatívan alkalmazása egyszerű szövegek írására az 

őt érdeklő, ismert témákról; 

az alapvető írásbeli műfajok sajátos szerkezeti és stílusjegyeinek 

felismerése és követése. 



 

 

A fejlesztés tartalma 

Szavak és rövid szövegek másolása és diktálás utáni leírása. 

Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló közvetlen környezetével kapcsolatos 

témákról, különböző szövegtípusok létrehozása (pl. leírás, élménybeszámoló, párbeszéd). 

Egyszerű szövegek írása kommunikációs céllal (pl. levél, üzenet, blogbejegyzés, 

fórumbejegyzés). 

Egyszerű írásos minták követése, kreatív átdolgozása, aktuális, konkrét és személyes 

tartalmakkal való megtöltése (pl. egyszerű, személyes témákról minta alapján vers, dalszöveg, 

rap írása). 

Gondolatok összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, vagy, mert, de, ezért, azután). 

Gyakori írásbeli műfajok legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyeinek követése saját írásmű 

létrehozása során (pl. megszólítás levélben, e-mailben, záró formula). 

A mondanivaló közvetítése vizuális eszközökkel (pl. szövegkiemelés, internetes, vagy SMS-

ben használt emotikon, rajz, ábra, diasor). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Leírás, ismertető, képaláírás, élménybeszámoló, párbeszéd, üzenet, levél, email, SMS, 

blogbejegyzés. 

 

                 Angol nyelv 7-8. évfolyam                    Heti 4 – évi 144 óra mindkét évfolyamon 

 

 

Kommunikációs eszközök A2 

 

1. Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

 

 
Kezdeményezés és válasz 

 

Megszólítás Excuse me. Pardon? 



 

 

Köszönés How do you do?  

Good morning. 

Hello Tom. 

Hello, how are you? 

Hi! 

How do you do?  

Good morning. 

Hello Mary. 

Very well, thank you. And how 

about you? 

Hi! 

Elköszönés 

 

 

 

 

Goodbye. 

Bye-bye! 

Good night. 

Take care. 

Goodbye. 

Bye! 

 

Good night. 

Thanks. Bye! 

Köszönet és arra reagálás Thanks. 

Thank you very much. 

Thanks a lot.  

It’s very kind of you. 

Not at all. 

You are welcome. 

No problem. 

n’t mention it. 

Bemutatkozás, bemutatás My name is… 

May I/Can I/ Let me introduce 

myself. 

May I/Can/ Let me introduce you 

to Rosy?  

Hello. 

Hi!  

Pleased to meet you. Nice to 

meet you.  

Érdeklődés hogylét iránt 

és arra reagálás 

How are you feeling today? 

What’s the matter? 

Fine. / OK / All right. Much 

better, thanks. Not very well, I 

am afraid. 

Bocsánatkérés és arra 

reagálás 

I am sorry. I am very sorry. 

I beg your pardon 

That’s all right. 

It doesn’t matter. Never mind. 

Gratulációk, jókívánságok 

és arra reagálás 

Happy Christmas/New 

year/Birthday! 

Many happy returns (of the day) 

Congratulations! 

 

Happy Christmas /New Year/ 

Birthday! 

Thank you. 

Thank you, the same to you. 

 

Telefon felvétele Chichester, five oh two double 

one eight. 

Hello, this is Mary Brown 

speaking. 



 

 

Telefonon bemutatkozás Hello, this is Mary Smith 

speaking 

 

Megszólítás személyes 

levélben 

Dear John,  

Elbúcsúzás személyes 

levélben 

Best wishes, 

Love (from), 

 

2. Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Öröm, sajnálkozás, bánat Are you happy about that? 

 

 

 

What do you think of that? 

 

How do you feel about that? 

Great! 

I’m so glad /very happy. 

I’m glad to hear that. 

I’m so pleased that… 

Good for you. 

Congratulations. 

I feel so happy for… 

 

I’m sorry to hear that. 

What a pity. 

Oh, no! 

Oh, dear! 

I feel so sorry for… 

Elégedettség, 

elégedetlenség, bosszúság 

What do you think of…? 

Are you pleased with…? 

Are you happy with…? 

Are you satisfied with…? 

That’s fine/nice/not bad. 

That was fine/good/ nice  

I’m quite satisfied with… 

I’m quite happy with… 

I’m quite pleased with… 

 

It’s not good enough. 

That wasn’t very good. 

Csodálkozás Jane has lost her money. 

Tom is twenty. 

This is a book for you.  

How come? 

Is he? 

What a surprise! 



 

 

Remény What are you hoping for? 

What are you looking forward 

to? 

I am looking forward to… 

I hope you’ll have time to join 

me for dinner. 

3. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Véleménykérés, és arra 

reagálás 

What do you think? How do you like 

it? 

I think it is rather strange. I 

like it. 

Valaki igazának az 

elismerése és el nem 

ismerése 

You are right. You are wrong.  

Egyetértés, egyet nem 

értés 

Do you agree? 

What’s your opinion? 

How do you feel about it?  

OK 

All right. 

I think he’s wrong/right. 

Tetszés, nem tetszés Do you like Greek food? 

What do you think of my boyfriend? 

I think it’s great. I don’t 

like it. 

He looks nice. 

Akarat, kívánság: Would you like a bisquit? I’d like an ice-cream, 

please. 

Képesség 

 

Can you speak French? 

Are you able to ride a horse? 

I can understand French. 

I am unable to ride a 

horse. 

Szükségesség Is that necessarily so?Do I have 

to...? Is it a must? For sure? 

 

People must sleep 

sometimes. 

Lehetőség It may rain.   

She might be late. 

 

Ígéret Will you come and meet me at the 

station? 

Don’t worry, I will. 

I promise to be there at 

five. 

Szándék, kívánság What would you like to do? 

Would you like to have a rest? 

I’d like to see that film 

I’d rather not go out 

tonight. 



 

 

Dicséret, kritika It’s great. It’s a good idea. It’s boring. 

4. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

 

Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása 

What is it? 

What’s it in English? 

What is his house like? 

It’s…/ That’s…/ It’s a kind 

of…/It’s used for… 

It’s big and comfortable. 

Információkérés, -adás 

 

Are you all right? 

When are the guests coming? 

Yes, I am. 

At 6 p.m. 

Tudás, nemtudás Where is she? I have no idea. 

Egymást követő 

események leírása 

What happened? 

 

First she finished lunch, 

then she phoned her friend 

and finally they all met at 

the cinema. 

Bizonyosság, 

bizonytalanság 

Do you think they will come? 

 

How old do you think she is? 

They will probably come. 

They might come, or they 

might not come. 

She can’t be very old. She 

must be 25. 

5. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

 

Kérés és arra reagálás Can you give me a pen? 

 

Yes, sure. Yes, of course.  

I’m afraid I can’t. 

Javaslat és arra reagálás Let’s go to the cinema tonight. Good idea. 

Meghívás és arra reagálás Are you free on Tuesday? 

Let’s meet on Sunday. 

Yes, I am. 

Good idea. 

Kínálás és arra reagálás Have an orange.  

Here you are. 

Yes, please. No, thank you. 

Thank you. 



 

 

6. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

 

Megértés biztosítása Visszakérdezés, ismétléskérés Did you say the castle? 

Sorry, where does she live? 

Sorry, what did you say his 

name was? 

 Nem értés, magyarázatkérés, 

magyarázat értés ellenőrzése 

Sorry, I don’t understand. 

Could you understand? 

Am I making myself clear? 

Sorry, what does that 

mean? 

 Betűzés kérése, betűzés Can you spell it for me? It 

spells… 

 Felkérés hangosabb, lassúbb 

beszédre 

Could you speak a little 

more slowly, please? 

Sorry, that was a bit too 

fast. 

 

 

 

Fogalomkörök A2 

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése 

   

 Jelenidejűség Present Simple  

 

When do you get up? I don’t 

drink milk. 

  Present Continuous 

 

Why is she crying? I’m not 

listening. I’m leaving. 

 



 

 

  Presen Perfect Simple Have you done your room? 

I haven’t finished it yet. 

 Múltidejűség Past Simple 

 

And then she kissed me. Why 

didn’t you come yesterday? 

 

 Jövőidejűség Going to  

 

What are you going to do on 

Saturday? 

 

  Future with Will When will you be fourteen? 

 

    

Birtoklás 

kifejezése 

 Past forms of have I didn’t have many friends at 

school. 

 

  Have with will At the age of 25 I will have a 

car. 

  Possessive adj. My, your, his/her/its, our, their 

dog  

  Genitive ’s 

 

Kate’s brother 

Whose? 

  Possessive pronouns Mine, yours, his 

Térbeli 

viszonyok 

Irányok, 

helymeghatározá

s  

Prepositions, 

Prepositional Phrases, 

Adverbs 

Here, there, on the left, on the 

right, in, on, under, opposite, 

next to, between, … 

Időbeli 

viszonyok 

   

 Gyakoriság How often? 

 

Always, often, sometimes, 

never, once/twice a week, every 

day. 



 

 

 Időpont When? 

What time? 

What’s the time? 

 

Now, 

Yesterday, last week, two years 

ago,  

Tomorrow, next week 

In 1997, in July, at 5 o’clock, 

on Monday 

It’s eight.  

It’s quarter to eight. 

 Időtartam How long? (Past 

simple) 

How long were you in Spain? 

For one month. 

  Already, yet, just I havealready read it.  He has 

not finished yet.  

She has just entered the rrom.  

Mennyiségi 

viszonyok 

 Singulars and plurals 

Regular and irregular 

plurals 

Boys, girls, 

Children, people, men, women 

… 

  Cardinal numbers 1-

100- 

 

  Ordinal numbers  first, second… 

  Countable nouns 

 

Uncountable nouns 

How many CDs have you got? 

I’ve got a lot of/few CDs. 

How much money have you 

got? 

I’ve got a lot of/little money. 

A cup of tea, a piece of 

chocolate 

   all, both, none, neither, every, 

each 

There were 3 apples on the 

plate. Each tasted good. 



 

 

Minőségi 

viszonyok 

Hasonlítás 

 

 

 

 

 

 

Comparative and 

superlative of short 

adjectives 

 

 

Irregular comparative 

and superlative forms 

of adjectives 

Tom’s younger than Sue. Mary 

is the prettiest girl.  

She is the most intelligent of 

all. 

I’m as tall as you.  

Good/bad (better, worse) 

What’s it like? What colour is 

it?  

What does it 

look/sound/taste/feel like? 

Modalitás Képesség 

Engedélykérés 

Can (ability) 

Can/could/may 

expressing permission 

I can swim. 

Can/could/may I join you, 

 Tanácsadás Should/shouldn’t You should ask her. 

 Kötelezettség Have to (Past) Did you have to be there? 

 Tiltás Mustn’t You mustn’t smoke here. 

Logikai 

viszonyok 

 Linking words And/or/but/because 

 Feltételesség conditional We’ll stay at home if it rains. 

Szövegösszetart

ó eszközök 

 Articles 

Some+plural noun 

any+plural noun 

Some +singular noun  

Any +singular noun 

 

 

Nominative and 

Accusative of 

personal pronouns 

 

Demonstrative 

pronouns 

 

A, an, the 

There are some pencils in the 

bag. 

Have you got any sisters? 

I haven’t got any matchboxes. 

There’s some water in the vase. 

There isn’t any juice in my 

glass. 

 

I, he, they… 

Me, him, them… 

 

This, that, these, those 

 



 

 

Indefinite pronouns Somebody, anybody, nobody, 

everybody 

Függő beszéd Jelen időben Reported speech with 

present reporting verb  

He says he is tired. 

I don’t know where he lives. 

Tell him to stop it. 

 

 

7. OSZTÁLY EMELT SZINT          AZ ALAP ÓRASZÁMON FELÜL HETI 1 – ÉVI 36 

ÓRA 

Az emelt szintű csoportok tankönyvtől függetlenül, kompetenciafejlesztő modulok és egyéb 

segédanyagok feldolgozásával dolgoznak.  

 

 

Tartalom 

1. Kommunikációs szándékok 

- Képek részletes leírása 

- Helyek, személyek azonosítása külső leírás alapján. 

- Interjúkészítés különböző megjelenési formában, különböző források felhasználásával. 

- Újságcikkek írása. 

 

2. Fogalomkörök 

- Past Simple és Continuous összehasonlító használata. 

- Present Perfect Continuous felismerése és képzése. 

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

- Határozatlan és visszaható névmások. 

 

3. Témakörök 

- Ön- és társjellemzés. 

- Földünk és lakóhelyünk jellemzése és védelme. 

- Egy híres találmány vagy karrier története. 

- Az újságkészítés lépései, problémafelvetés és megoldás célnyelven. 

- Egy szépirodalmi mű feldolgozása 

- Budapest látnivalói, utazástervezés, jegyrendelés. 

 



 

 

  

 

 

8. OSZTÁLY - EMELT SZINT             Az alap óraszámon felül heti 1 – évi 36 óra 

Az emelt szintű csoportok tankönyvtől függetlenül, kompetenciafejlesztő modulok és egyéb 

segédanyagok feldolgozásával dolgoznak.  

 

Tartalom 

1. Kommunikációs szándékok 

- Információkérés elképzelt helyzetekben. 

- Preferenciák, egyéni érzelmek kifejezése. 

- Vélemény nyilvánítás-kérés. 

- Kiselőadás, PPT készítése. 

- Internetes kutatás. 

 

2. Fogalomkörök 

- Past Perfect Tense használata. 

- Százalék kifejezése. 

- Melléknév fokozás használata 

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

- A feltételes mondatok 2. típusa. 

- A feltételes mód 3. típusa. 

- Passzív szószerkezetek aktív használata. 

- A vonatkozó, általános és visszaható névmások használata. 

 

3. Témakörök 

- A magyar és brit iskolarendszer összehasonlítása. Iskolai szabályzatok. 

- Az én ideális szigetem vagy otthonom. 

- Magyarország és az Egyesült Királyság állami berendezkedése és tagországainak 

jelképei, hagyományai 

- A különböző üzlettípusok előnyei és hátrányai. 

- A különböző utazási módok előnyei és hátrányai. 

- Feleletválasztós tesztek, nyelvvizsga tesztek megoldási technikái, a szóbeli interjún 

való sikeres szereplés titkai. 



 

 

- Az egynyelvű szótár használatának előnyei 

- Egy szépirodalmi mű feldolgozása. 

                                         

Német nyelv 7-8. osztály                    Heti 4 – évi 144 óra évfolyamonként 

 

 

 

Kommunikációs eszközök A2 

 

 

1. Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

 

Megszólítás Entschuldigung! 

Köszönés, elköszönés  Guten Morgen / Tag! Auf Wiedersehen! Tschüs! 

Köszönet és arra reagálás Danke! Bitte! 

Bemutatkozás  Ich heiße Martin. 

Megszólítás  Entschuldigung, ich gehe jetzt. 

Érdeklődés hogylét iránt és arra 

reagálás 

Wie geht’s dir? Danke, prima. Und dir? 

Bocsánatkérés és arra reagálás Entschuldigung! Kein Problem! 

Gatuláció, jókívánságok és arra 

reagálás 

Herzlichen Glückwunsch zum…! Danke. Fröhliche 

Weihnachten. 

Személyes levélben megszólítás, 

elköszönés 

Lieber Karl! 

herzlichst Deine…, viele Grüße 

 

2. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Véleménykérés és arra reagálás Magst du Mathe? Ja. 

Valaki igazának az elismerése és el 

nem ismerése 

Da hast du (nicht) Recht! 

Egyetértés, egyet nem értés Ja, das stimmt! Das stimmt aber nicht!  

Tetszés, nemtetszés Das finde ich gut / blöd/ toll! 



 

 

Akarat, kívánság, képesség ich will…,  Ich will das nicht. 

ich möchte…, Ich möchte nach Hause gehen. 

 ich kann… Ich kann jetzt mitgehen. 

 

3. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

 

Dolgok, személyek megnevezése, 

leírása 

Das ist mein Bruder.… Meine Mutter ist schön. 

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

Igenlő vagy nemleges válasz ja, nein, nicht,  

kein, doch 

Ich habe kein Geld. Doch, ich spiele auch! 

Tudás, nem tudás Ich weiß (nicht). 

 

4. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

 

Kérés Ein Buch, bitte!  Gibst du mir ein Buch, bitte? 

Javaslat és arra reagálás Möchtest du einen Tee? Ja, gerne!  

Meghívás és arra reagálás Kommst du? Ja. Nein, leider nicht. Nein, es tut mir 

leid. 

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

 

5. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

 

Visszakérdezés Wie bitte?  

Nem értés  Ich verstehe nicht.  

Betűzés kérése, betűzés Buchstabiere bitte. 

 

 

 

Fogalomkörök A2 

 



 

 

Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése 

   

 jelenidejűség Präsens Ich bin heute zu Hause. Die 

Sonne scheint schön. 

  Präsens mit 

Vokalwechsel,  

trennbare Verben 

Der Zug fährt gleich ab. 

Er liest das Buch vor. 

 múltidejűség Präteritum 

Perfekt 

Er machte einen Fehler. Ich 

ging in die Schule. 

Ich habe ein Eis gegessen. 

 jövőidejűség Futur  Ich werde dieses Jahr nach 

Spanien fahren.  

  sich-Verben Ich freue mich. 

Birtoklás 

kifejezése 

   

  haben Ich habe einen Bruder.  

  Possessivpronomen Das ist meine Familie. 

  gehören + D. Dieses Fahrrad gehört mir. 

Térbeli 

viszonyok 

   

 irányok, 

helymeghatározás  

 hier, dort, links, rechts 

oben, unten, hinten… 

Mein Schreibtisch steht links. 

  in, auf, vor, hinter, 

neben (A/D) 

Ich lege das Heft auf den Tisch. 

Er steht neben dem Bett. 

Időbeli 

viszonyok 

   



 

 

 gyakoriság Wie oft? 

selten, manchmal, 

oft, immer, nie 

einmal, zweimal 

monatlich, 

wöchentlich 

Ich spiele oft mit Peter. 

 

Ich mache Gymnastik zweimal 

am Tag. 

Ich gehe wöchentlich zweimal 

schwimmen. 

 időpont in, um, am, wann? 

jeder, dieser, voriger  

gegen 

im Winter, um 8 Uhr, am Freitag 

Vorigen Freitag fuhren wir nach 

Berlin. 

Er wird gegen acht nach Hause 

kommen. 

Mennyiségi 

viszonyok 

   

 számok  eins, zwei 

 határozott 

mennyiség 

 eine Portion Pommes 

 határozatlan 

mennyiség 

alles, viel, wenig, 

nichts 

viele, wenige 

Ich lerne viel, und ich habe 

wenig Zeit. 

Viele meinen, es stimmt nicht! 

 sorszámok erst, viert Der vierte auf dem Foto bin ich. 

Minőségi 

viszonyok 

   

  Wie? Ich bin zufrieden. Das finde ich 

prima. 

  Was für ein? 

Welcher? 

(Adjektivdeklination) 

Das ist eine leichte Aufgabe. 

Ich finde den roten Rock 

modisch. 

Modalitás  möchte 

können, wollen 

Ich möchte ein Eis. 

Er kann nicht schwimmen. 

Ich will nach Hause. 



 

 

 felszólítás  Komm morgen wieder! Spielt 

Tennis! 

Nehmen Sie bitte Platz!  Gehen 

wir jetzt! 

Esetviszonyok  Nominativ, 

Akkusativ 

Dativ, Genitiv 

Er zeichnet Bilder. Grete fragt 

uns, nicht ihn. 

Er gibt seinem Freund die Hand.  

Die Tür des Zimmers führt in 

den Garten. 

Szövegösszetartó 

eszközök 

kötőszók 

névmások 

 

 

 

 

und/oder/aber/denn 

das 

ich, mich, mein, mir, dir  

dieser 

man 

 

 

7. OSZTÁLY EMELT SZINT              Heti 1 - évi 36 óra az alap óraszámon felül 

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

szintű csoportoknak a normál szintű tanterven túl el kell sajátítaniuk. 

Az emelt szintű csoportok tankönyvtől függetlenül, kompetenciafejlesztő modulok és egyéb 

segédanyagok feldolgozásával dolgoznak  

 

Tartalom 

1. Kommunikációs szándékok 

- Képek részletes leírása 

- Helyek, személyek azonosítása külső leírás alapján. 

- Interjúkészítés különböző témákban 

 

2. Fogalomkörök 

A főnevek birtokos esete 

Szövegösszetartó erők: dieser, jener 

Gyenge melléknévragozás alany-, tárgy- és részesesetben 

 

3. Témakörök 



 

 

1.) Tágabb környezetünk: 

- Szolgáltatások a városban (pl. postán, fodrásznál) 

- Idegen nyelvű nyomtatványok 

- Vidéki élet 

- Német nyelvű országok és fővárosaik 

- Háztípusok 

2.) Közlekedés – Közlekedési szabályok 

3.) Egészség - Sport 

4.) Német nyelvű folyóiratok, magazinok olvasása 

8.OSZTÁLY EMELT SZINT                        Heti 1 - évi 36 óra az alap óraszámon felül     

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

szintű csoportoknak a normál szintű tanterven túl el kell sajátítaniuk. 

Az emelt szintű csoportok tankönyvtől függetlenül, kompetenciafejlesztő modulok és egyéb 

segédanyagok feldolgozásával dolgoznak. 

 

Tartalom 

1. Kommunikációs szándékok 

Vélemény-nyilvánítás:Meiner Meinung nach… 

Érdeklődés kifejezése: Wofür interessierst du dich? 

Pozitív és negatív reagálások meghívásra 

 

2. Fogalomkörök 

Tárgyi alárendelések 

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

Erős és vegyes melléknévragozás 

 

3. Témakörök: 

1.) Iskola 

- Szakkörök bemutatása 

- Továbbtanulás 

- Képességek, tulajdonságok 

- Tanulási módszerek 

- Szolnok és tesvérvárosunk nevezetességei 

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



 

 

2.) Vásárlás – A szupermarket előnyei és hátrányai. 

3.) Öltözködés – Ruhatáram bemutatása 

4.) Egészséges életmód 

- A német és magyar konyha összehasonlítása. 

Környezet- és természetvédelem 

5.) Német nyelvű folyóiratok, magazinok olvasása. 

 

 

 

                                 Értékelési rendszer a 7. évfolyamon 

 

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

értékelése és minősítése. 

Jelesre értékelhető a tanuló teljesítménye, ha: 

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

idegen nyelvű szemantizációját. Megérti a változatosabb illetve összefoglalóbb jellegű 

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

szövegösszefüggés alapján kitalálja az ismeretlen nyelvi elemek jelentéseit. Gyakorolja a 

különböző szövegfeldolgozási stratégiákat. Figyel társai megnyilvánulásaira, türelemmel 

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

bonyolultabb hallás utáni feladatokat is.  

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

megfelelően reprodukálja. A feldolgozott szövegek lényegét kiemeli tömörítve elmondja. 

Kezdeményez és fenntart mindennapos témájú beszélgetést. Embereket, tárgyakat, 

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

történtekről és aktuális eseményekről. A párbeszédeket előzetes felkészülést követően 

önállóan adja elő. Pontosan előadja a tanult memoritereket.  

- Ismeretlen szöveget önállóan megért. Az ismeretlen nyelvi elemeket a 

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

azokkal feladatokat végez. Érthetően felolvas begyakorolt szöveget.  

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

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



 

 

hatékonyan használja a kétnyelvű szótárt. Egyszerű mondatait logikailag összefűzi. 

Autentikus szövegekkel feladatokat old meg.  

 

Jóra értékelhető a tanuló teljesítménye, ha: 

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

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

általában kitalálja az ismeretlen nyelvi elem jelentését. Ismeri a különböző 

szövegfeldolgozási stratégiákat. Figyel társai megnyilvánulásaira, türelemmel és 

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

megoldja a bonyolultabb hallás utáni feladatokat. 

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

tévesztéssel kiemeli és tömörítve elmondja. Kezdeményez és fenntart mindennapos 

témájú beszélgetést. Embereket, tárgyakat, képsorokat 6-8 összefüggő mondatban leír. 

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

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

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

szövegösszefüggésből kikövetkezteti. Ismer autentikus szövegeket és velük feladatokat 

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

művet olvas. Érthetően felolvas begyakorolt szöveget. 

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

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

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

Autentikus szövegekkel feladatokat old meg.  

 

Közepesre értékelhető a tanuló teljesítménye, ha: 

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

ismeretlen nyelvi elemek jelentéseit igyekszik a szövegösszefüggés alapján kitalálni. 

Ismeri a különböző szövegfeldolgozási stratégiákat. Figyel társai megnyilvánulásaira, 

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

feladatokat.  

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

reprodukálja. A feldolgozott szövegek lényegét kiemeli és tömörítve anyanyelvén 

elmondja. Segítséggel kezdeményez és fenntart mindennapos témájú beszélgetést. 

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



 

 

történtekről. A valós vagy szimulált beszédhelyzetek párbeszédeit előzetes felkészülést 

követően szerepjáték formájában előadja. Értelemzavaró hiba nélkül előadja a tanult 

memoritereket.  

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

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

szöveget irányítottan képes feldolgozni. Különböző autentikus nyelvi anyagokat ismer. 

Érthetően és a kiejtési szabályoknak megfelelően olvas fel előzetesen szóban gyakorolt 

szöveget.  

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

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

szövegmodelleket saját helyzetére tudja alkalmazni. Elakadás esetén használja a kétnyelvű 

szótárt. Segítséggel megoldja a különböző jellegű írásos feladatokat.  

 

Elégségesre értékelhető a tanuló teljesítménye, ha:  

- A tantervi minimumot teljesíti. 

 

A továbbhaladás feltételei 7. évfolyamon 

 

1. Hallott szöveg értése 

A tanuló 

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

nyelvű szemantizációját.  

 Értsen meg változatosabb illetve összefoglalóbb jellegű kérdéseket.  

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

szövegből a lényeget, igyekezzen az ismeretlen nyelvi elemek jelentéseit a 

szövegösszefüggés alapján kitalálni. 

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

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

kiválogatása, intenzív hallgatás.) 

 Figyeljen társai megnyilvánulásaira és reagáljon türelemmel és megértéssel azokra. 

 Legyen képes megoldani a különböző nehézségű hallás utáni feladatokat. 



 

 

 

2. Beszédkészség és interakció 

A tanuló 

- Igyekezzen az új szavakat helyesen kiejteni.  

- A mondatokat a kiejtési és intonációs szabályoknak megfelelően reprodukálni. 

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

struktúrákba rendezett mondatokban tudja tömörítve elmondani. 

- Tudjon kezdeményezni és fenntartani rövid beszélgetést mindennapos témáról, 

kérdéseket feltenni és megértési probléma esetén segítséget kérni. 

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

leírni. 

- Tudja a valós vagy szimulált beszédhelyzetek párbeszédeit előzetes felkészülést követően 

szerepjátékok formájában előadni. 

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

db verset vagy szöveget. 

3. Olvasott szöveg értése 

A tanuló 

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

- Igyekezzen ismeretlen szövegelemek jelentését a szövegösszefüggésből kikövetkeztetni. 

- Igyekezzen 8-10 mondatos szöveget önállóan feldolgozni. 

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

újságok, feliratok stb.), végezzen velük feladatokat. 

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

előzetesen gyakorolt. 

 

4. Íráskészség 

A tanuló 

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

emlékezetből leírni. 

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

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

megkötéseket. 

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



 

 

- Tudja a szövegmodelleket saját helyzetére alkalmazni, véleményét írásban egyszerűen 

kifejezni. 

- Elakadás esetén használja a kétnyelvű szótárt. 

- Helyesen oldja meg a különböző jellegű írásos feladatokat. 

- Meghatározott célú mondatmodelleket fordítson magyarra és viszont. 

 

                              

Értékelés és minősítés 8. évfolyamon 

 

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

értékelése és minősítése. 

 

Jelesre értékelhető a tanuló teljesítménye, ha: 

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

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

összefoglaló jellegű kérdéseket. A szövegből különböző szempontok szerint kiszűri a 

lényeget. Gyakorolja a különböző szövegfeldolgozási stratégiákat. A tanórai 

tevékenységek során a célnyelv használata által együttműködik társaival. A különböző 

nehézségű hallás utáni feladatokat helyesen megoldja. A gépi hang illetve a tanár 

autentikus illetve kötetlen megnyilatkozásait helyesen értelmezi. 

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

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

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

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

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

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

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

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

életére, körülményeire alkalmazni, azokkal kapcsolatos érzelemit kifejezni. Saját 

véleményt alkot és reagál társaiéra.  

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

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

információkat megtalálja és a szöveget aprólékosan is feldolgozza. A szöveggel 

kapcsolatos változatos feladatokat helyesen megoldja.  



 

 

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

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

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

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

feladatai megoldásakor fennakadás nélkül használja a kétnyelvű szótárt. Ismeri az 

egynyelvű szótár előnyeit. Meghatározott céllal készült mondatmodelleket írásban fordít 

magyarról a célnyelvre és viszont. 

 

 

Jóra értékelhető a tanuló teljesítménye, ha: 

- Az óra menetébe tevékenyen bekapcsolódik. Megérti az idegennyelvű szómagyarázatok 

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

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

tanórai tevékenységek során a célnyelv használata által próbál együttműködni. A 

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

tanár autentikus illetve kötetlen megnyilatkozásait jól értelmezi.  

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

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

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

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

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

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

egyéni életére, körülményeire alkalmazni. Saját véleményt alkot.  

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

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

információt megtalálja. A szöveggel kapcsolatos változatos feladatokat megoldja. 

Könnyített irodalmi szöveget kevés irányítással feldolgoz.  

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

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

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

tetszését, nem tetszését, érzelmeit és véleményét. Írásbeli feladatait megoldásakor jól 

használja a kétnyelvű szótárt, ismerkedik az egynyelvű szótár előnyeivel. Meghatározott 

céllal készült mondatmodelleket írásban fordít magyarról a célnyelvre és viszont. 

 



 

 

Közepesre értékelhető a tanuló teljesítménye, ha: 

- A tantervi minimumkövetelményeket magabiztosan, kevés tanári segítséggel, 

értelemzavaró hibák nélkül , változatos szókincshasználatával, a tanult nyelvtani ismeretek 

birtokában teljesíti, ezzel biztosítja a továbblépéshez szükséges alapokat.  

 

Elégségesre értékelhető a tanuló teljesítménye, ha: 

- A tantervi minimumot teljesíti. 

 

A továbbhaladás feltételei 8. évfolyamon 

 

Hallott szöveg értése 

A tanuló  

 utasításokat megért, azokra cselekvéssel válaszol;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket, 

eseményeket megért;  

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

információt kiszűr; 

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

megérti;  

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

100 szavas szövegből kikövetkezteti;  

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

képes a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni. 

 

Beszédkészség és interakció 

A tanuló  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű mondatokban 

válaszol;  

 egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz,  

 kérdéseket feltesz,  

 eseményeket elmesél ismert szerkezetekkel;  

 megértési probléma esetén segítséget kér;  

 egyszerű párbeszédben részt vesz.  



 

 

 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló 

 ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi elemek segítségével 

megfogalmazott szövegben kikövetkezteti;  

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

információt megtalál;  

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

megérti; 

 egyszerű történetet megért;  

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

ismeretlen nyelvi elemek jelentését kikövetkezteti;  

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

lényeges információt a lényegtelentől elkülöníti.  

 

Íráskészség 

A tanuló  

 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget diktálás után leír;  

 egyszerű közléseket és kérdéseket írásban megfogalmaz;  

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

 ismert struktúrák felhasználásával tényszerű információt közvetítő kb. 70 szavas szöveget 

ír.  

 

 

 

Tanulói tevékenységek 

 

Az idegen nyelvi tanórákon azokat a tevékenységi formákat alkalmazzuk, melyek 

segítségével megvalósíthatók a NAT-ban megfogalmazott kiemelt fejlesztési területek: 

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

és megőrzése,  

– a nyelvtanulással szemben a nyelvelsajátítás hangsúlyozása,  

– a gyerekek teljes személyiségének holisztikus fejlesztése, 



 

 

– minden érzékszervet aktivizáló feladatok biztosítása, 

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

– a tanulók háttértudására, korábbi tapasztalataira való építés, 

– a tanulók érdeklődési körének, tehetségének figyelembevétele,  

– az életkori és egyéni sajátosságok, tanulási módok figyelembevétele,  

– a tanulók sikerélményhez juttatása, 

– autentikus anyagok, szövegek, gyermekirodalmi művek alkalmazása,  

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

– megfelelő mennyiségű és minőségú kihívások és a differenciálás biztosítása,  

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

– kooperatív munkaformák alkalmazása,  

– kereszttantervi kötődések kiaknázása,  

– integrált készségfejlesztés megvalósítása, a nyelvi szintnek megfelelő sorrendben, 

– az IKT eszközök használata passzív és aktív módon,  

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

összehasonlítása és értékelése,  

– életszerű kommunikatív szituációk teremtése, a természetes interakciók 

hangsúlyozása,  

– a különböző médiumok tudatos használata, 

– az idegen nyelv eszközként való használata kommunikáció és ismeretszerzés 

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

 

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

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

Minden tevékenység után zárójelben megtalálható a hozzá tartozó kulcskompetencia a 

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

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

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

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

– Éneklés (az életkornak és érdeklődésnek megfelelő, bonyolultabb, 

esetleg mozgással kísért dalok) (k, egy) 

– Történetmondás, -hallgatás (n, i) 

– Mondókázás (hagyományos mondókák, illetve modern jazz 

chantok) (k, egy) 



 

 

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

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

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

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

színezés, vágás, ragasztás, kollázs, plakátkészítés, képeslap-, 

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

– Tapasztalatszerző tevékenységek (kísérletezős, kipróbálós, 

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

– Kommunikatív tevékenységek (szerepjátékok, párbeszédek, 

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

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

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

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

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

szintjének emelkedésével a kommunikatív tevékenységek lehetőségei megsokszorozódnak, és 

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

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

hangsúlyt kapnak. 

Ugyanígy a csoportban végzett kooperatív projektmunkák is nyelvileg nagyobb kihívás elé 

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

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

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

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

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

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

emlékezőképességet fejlesztő, csoportos és egyéni feladatok. A gyermekirodalmi művekkel 

kapcsolatos tevékenységi formák azonban jelentősen átalakulnak, a mesék helyett előtérbe 

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

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

A továbbiakban felsorolunk néhány, a nyelvoktatásban használt, jellemző tevékenységi 

formát. Mind legalább két nyelvi készséget integráltan fejleszt.   

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

– igaz/hamis állítások elbírálása (d, kr) 



 

 

– ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése (p, lk) 

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

– átalakítás (helyszín, szereplők, esetleg a történet végének 

megváltoztatása) (n, kr, szoc) 

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

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

bekezdések szerint) (d, i) 

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

mondattal) (d, i) 

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

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

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

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

– naplóírás (egy szereplő szemszögéből) (n, é) 

– párbeszéddé formálás (k, i, szoc) 

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

– memorizálás (lk, i) 

– információ kikeresése (i, lk) 

– fordítási feladat (műfordítás) (n, szk) 

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

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

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

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

– poszterbemutató, hirdetőtábla készítése (n, egy) 

– brosúra, prospektus készítése (i, lk) 

– kiállítás szervezése (é, lk,szoc) 

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

– sajtótájékoztató tartása (n, k,szoc) 

– étlap összeállítása (é, lk) 

– diáklevelezés szervezése (k, egy,szoc)  

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

– kutatómunka szervezése, kérdőív összeállítása, kitöltése és 

adatelemzés akár internetes forrásokból (szk, i,szoc) 



 

 

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

kihívást tartalmazó, humoros, bemelegítő, energetizáló feladatok): 

– „Activity” (k, p) 

– Kakukktojás (p, d) 

– Rejtvények, feladványok (p, i) 

– Kvíz (d, i) 

– Műveltségi vetélkedő (i, d,szoc) 

– Barkochba (lk, k) 

–  „Hol járunk?” (n, p) 

– Szinkronizálás (n, egy) 

– Paródia (kr, k,szoc) 

– Szó-lánc, szó-póker (szk, egy) 

– Scrabble (i, p) 

– „Keresd a különbségeket!” (lk, p) 

– Jóslás, jövendölés (é, n) 

Az emelt szintű csoportok egyéb tevékenységei 

– Gyermekmagazin készítése lehetőség szerint 

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

verseny, Márton-napi lámpás készítése, stb.) 

– kiegészítő anyagok feldolgozása 

– gyermekirodalmi művek olvasása és dramatizálása 

– versenyeken való részvétel 

– tanulmányi kirándulás szervezése lehetőség szerint, önköltséges alapon 

 


