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Német – magyar két tanítási nyelvű oktatás 
 

 

A pedagógiai programban rögzített elveknek megfelelően iskolánkban első évfolyamtól két 

tanítási nyelvű képzés folyik. 

 

 

A két tanítási nyelvű oktatás célkitűzései és feladatai 

 

 Tudatosítsuk, hogy a tanulók anyanyelvükön kívül más nyelven is kommunikálhatnak,  

    idegen nyelven is kifejezhetik magukat és. 

 Alakítsuk ki a nyelvtanulás iránti pozitív hozzáállásukat. 

 Ösztönözzük a tanulókat az idegen nyelven való kommunikációra, s ehhez teremtsünk  

    olyan légkört, amelyben önbizalmuk fokozatosan fejlődik. 

 Fejlesszük kiemelten beszéd- és hallásértési készségüket életkoruknak és gondolkodási  

    szintjüknek megfelelően. 

 Érjük el, hogy tanulóink életkoruknak és egyéniségüknek megfelelően sajátítsák el az idegen 

nyelv tanulásának célravezető módszereit. 

 Emeljük készségszintre az idegen nyelv jellegzetes hangjainak képzését, mondatdallamának, 

ritmusának és hangsúlyozásának helyes használatát. 

 Célunk, hogy életkori sajátosságuknak megfelelő témákban tudjanak írásban és szóban 

megnyilvánulni, véleményt nyilvánítani. Tudjanak beszélgetést kezdeményezni, folytatni és 

az idegen nyelvet a hétköznapi kommunikációs helyzetekben használni. 

 Bővítsük a világról alkotott elképzelésüket, alakítsuk ki bennük az Európához tartozás érzését. 

Ismertessük velük azt a tényt, hogy ma már Európában alapkövetelmény egy idegen nyelv 

kommunikációképes ismerete. 

 Adjunk betekintést a célországok kultúrájába és civilizációjába, hogy ezek értékeinek 

megismerésével és megbecsülésével, azokat a saját kultúrájukkal összehasonlítva a magyar 

kultúrát is tágabb összefüggéseiben lássák. Alakítsuk ki bennük más népek és etnikumok, 

társadalmi csoportok elfogadását, tolerálását, és hívjuk figyelmüket a hasonlóságokra és 

különbségekre. 

 Hangsúlyozzuk, hogy egy idegen nyelv tudása alapja lehet egy újabb elsajátításának, és 

eszköze más ismeretek szerzésének. 

 Jelentsen számukra örömet az idegen nyelvű kommunikáció, információszerzés, olvasás. 

 Fejlesszük önbizalmukat az idegen nyelvű kommunikáció terén, s ehhez biztosítsunk 

számukra olyan lehetőségeket, hogy a célnyelvet szóban (televízió, diákcsere) és írásban 

(olvasás, levelezés) használhassák és ezeken keresztül személyiségükben is gazdagodjanak. 

 Célunk, hogy a tanulók a más műveltségi területeken szerzett készségeket és ismereteket 

alkalmazzák idegen nyelven, valamint az idegen nyelvi órákon szerzett ismereteiket más 

tantárgyak tanulása során. 

 Fejlesszük kreativitásuk projektek készítése által is.  

 A projekt a tanuló munkája, amelyet vizuális vagy auditív eszközök felhasználásával 

önállóan, párban vagy csoportban készít, s ebben kifejezésre juttatja egyéni elképzeléseit, 

kreativitását. A projekt lehet tabló, hangfelvétel, videofelvétel, kollázs, kérdőív és ennek 

feldolgozása, a tanuló által írt vers, prózai alkotás, feladatsor, rejtvény, stb. 

 Juttassuk a tanulókat a KER- ben meghatározott szinteknek megfelelően a nyolcadik osztály 

végére B1 szintű nyelvtudáshoz. 
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Kapcsolat egyéb műveltségi területekkel 

 

A tantárgy oktatási céljának meghatározásakor már szembetűnő, hogy igen szoros 

kapcsolatban áll egyéb műveltségi területekkel, felhasználja az iskolában az idegen nyelven 

megszerzett, de természetesen a magyar nyelven oktatott ismereteket is. 

 

Anyanyelv és irodalom 

 

Az anyanyelv és irodalom tanítása nemcsak az anyanyelvi kultúra oktatását szolgálja, 

hanem célja az irodalmi műveltség megalapozása is, melybe beletartozik a célnyelvi 

országok irodalma is. A tanulók biztatást kapnak arra, hogy ismerjenek meg minél több 

irodalmi alkotást könnyített feldolgozás formájában, vagy olvassák el azokat részben vagy 

egészben, eredetiben és magyar fordításban.   

Amikor a tanulók a célországban élő emberek életmódjával, szokásaival és 

hagyományaival ismerkednek, szókincsük bővül. Tudatosabban alkalmazzák a különböző 

stílusokat is annak tudatában, hogy a társadalmi-kulturális környezet határozza meg az 

általuk kiválasztott nyelvi elemek értékét, pl. udvarias megszólítás, közvetlen stílus, durva 

kifejezések stb. 

 

Ember és társadalom 

 

Igen közvetlen a kapcsolat az idegen nyelv tantárgy és az ember és társadalom 

műveltségi terület között. A célország múltja, hagyományai és társadalmi rendszere, 

intézményeinek ismerete nélkül sokszor érthetetlenek bizonyos kifejezések, bizonyos 

szituációk, az egyes emberek közötti kapcsolat.  

Nagy szerepe van az ember és társadalom műveltségi területnek abban is, hogy a 

tanulókban erősíti a nemzeti és állampolgári tudatot, valamint a személyiség tiszteletét. 

Növeli megértésüket más népek kultúrájával szemben, toleranciára nevel, arra tanít, hogy a 

népek egymásra vannak utalva. 

 

Ember és természet 

 

E műveltségi terület szintén jól kapcsolható az idegen nyelv tantárgyhoz, hiszen a 

természetismeretet annak fontos témája.  A célországok és saját hazánk  növény- és 

állatvilágának ismerete, valamint a természeti környezet bemutatása lényeges ahhoz, hogy az 

ott élő embereket jobban megismerjük és megértsük. 

A tantárgy korszerű oktatása tartalmazza az egészséges életmódra nevelést is, ily 

módon ezen keresztül foglalkoznunk kell az emberek életmódjával és a szabadidő 

eltöltésével, fel kell hívnunk a figyelmet a környezeti ártalmakra, s az emberek felelősségére, 
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segítenünk kell a környezetbarát szemlélet elsajátítását azáltal, hogy megismertetjük a 

tanulókkal más kultúrák pozitív példáit e téren. 

 

Földünk és környezetünk 

 

Az anyanyelvi országok népeinek megértéséhez mindenképpen szükséges ismerni azt a 

szűkebb és tágabb környezetet, annak természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőivel, ahol 

lakói élnek. A célországok és hazánk földrajzi helyzete, felszíne, éghajlata, tájai, ipara, 

települései, népességének száma és összetétele stb. mind meghatározók ebben a tekintetben. 

Az ember és természet műveltségi területnél már említett környezetvédelem témakör 

itt is kapcsolódási lehetőség. 

 

Művészetek 

 

A művészetek műveltségi terület alapja a nemzeti és egyetemes kultúra, így a 

célországok és a világ megismeréséhez feltétlenül hozzátartozik, ezen kívül saját hazánk 

hagyományairól és kiemelkedő alkotásairól is tudniuk kell a tanulóknak ahhoz, hogy azt 

másokkal megismertethessék.   

Az ének-zene érzelmi hatása miatt jól közvetíti a nyelvet, miközben jelentős 

mértékben hordoz ismereteket az illető nép hagyományairól, ünnepeiről, öröméről és 

bánatáról.  Nagy segítség, hogy az első évfolyamokban ezt a tantárgyat a sok két tannyelvű 

osztályban idegen nyelven tanulják, és a használatban lévő nyelvi tankönyvek is szép 

számban tartalmaznak dalokat.   

A rádió és televízió is sok mai témát feldolgozó dalt sugároz, ezek nagyon motiváló 

hatással vannak a fiatalokra, némelyik tankönyvszerző a tananyag részeként is alkalmazza 

azokat. 

Az énekeken kívül felhasználhatók az oktatásban azok a mondókák és játékok is, 

amelyek ritmusosságukkal könnyebbé teszik a nyelvtanulást, de ezen kívül sokszor 

megértésükhöz a múlt és a hagyományok ismerete is szükséges. 

Ha a vizuális kultúra oktatása szintén idegen nyelven történik, ennek részét képezi a 

célország képzőművészete is. 

A magyar televízió és a nálunk forgalomba kerülő filmek, valamint a műholdas 

csatornák által közvetített adások szintén kitekintési lehetőséget adnak az adott kulturális 

területre, szinte észrevétlenül rengeteg információt szolgáltatnak célnyelvű országokról. 

 

 

Közös követelmények 

 

Hon- és népismeret 
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A nyelvi órák során a tanulók főleg a célországokról tanulnak, de közelebb kerülnek 

saját nemzeti kultúrájukhoz is, jobban megértik és megbecsülik az értékeket és 

hagyományokat.  Más emberek viselkedésének és életmódjának megismerésével növekszik 

bennük a nemzeti önismeret, de megtanulják azt is, hogy milyen pozitív, megtartó ereje van 

a közösségnek. 

 

Kapcsolódás Európához és a nagyvilághoz 

 

A nyelv segítségével a tanulók megismerhetik az egyetemes kultúra értékeit, 

ledőlhetnek a határok és a megértés korlátai.  A nyelvtanulás nyitottá tesz, megértővé más 

nemzetek iránt.  A tanulók információkat szerezhetnek az emberiség közös problémáiról, és 

pozitív mintákat is láthatnak azok megoldásaira. 

 

Kommunikációs kultúra 

 

Idegen nyelv ismeretében a világ szinte minden részében lehetővé válik a 

kommunikáció.  A nyelv használatához hozzátartozik a szókincs és a nyelvi szerkezetek, 

valamint a metakommunikáció alapos ismerete, hogy segítségével a társadalmi érintkezés 

sikeresebb legyen, jobban megértsük az információkat, és mondanivalónkat mások számára 

érthetően fejezhessük ki. 

 

Testi és lelki egészség 

 

Az idegen nyelv tantárgy hazánk, a célországok lakóinak és más népek életmódjával is 

foglalkozik, így ez alkalmat ad a testi és lelki egészségre való nevelésre is.  A tantárgy témái 

közt szerepel a szabadidő eltöltése, az egészséges életmód, a káros szenvedélyek 

kialakulásának megelőzése és a fogyatékos emberek elfogadása és segítése.   

Pozitív példák állításával mintát adhat a tanulóknak a krízishelyzetek megoldására, a 

család és a közösség segítő szerepére. 

 

 

Tanulás 

 

A nyelvtanulás nem pusztán egy szó- és kifejezéshalmaz elsajátítása, hanem egy 

idegen nyelven való gondolkodás.  Általa fejlődik a tanuló személyisége, önálló 

gondolkodás, asszociációs készség és jó memória szükséges hozzá.  A tanulás folyamatában 

a négy készség fejlesztésére különböző technikák alkalmazására is sor kerül, segíteni kell a 

nyelvtanulót abban, hogy megismerje önmagát, és egyéni nyelvtanulási módszereket 

alakítson ki. Ki kell alakítani a tanulókban a tantárgyak  idegen nyelven való tanulásának 

speciális tanulási módszereit is.   
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Fel kell ébreszteni a tanulókban az önművelés igényét, lehetővé kell tenni számára az 

iskolai könyvtár aktív használatát, és buzdítani kell arra is, hogy egyéb forrásokat is igénybe 

vegyen. 

 

 

 

 

I. 1-2. évfolyam 

 

 

 

A nyelvtanulás az első két évfolyamon játékos ismerkedést jelent a célnyelvvel, 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.  

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. 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. 

A célnyelvi írás-olvasás készségének célzott fejlesztése akkor kezdődhet el, amikor 

anyanyelvükön már magabiztosan 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 célnyelvi 

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. 
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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. 

A tanórai tevékenységek többsége csoport- vagy pármunkában történik. Ezek a feladatok a 

nyelvi fejlesztésen túl jó lehetőséget adnak a tanulók szociális kompetenciáinak fejlesztésére 

(együttműködés, tolerancia), illetve a közösségformálásra. 

 

Az egyes évfolyamokon feldolgozott témakörök a magasabb évfolyamokon a tanulók 

életkorának megfelelően új szempontból, egy magasabb nyelvi szinten kerülnek újra 

feldolgozásra, illetve bővítésre.  

 

Helyi tantervi órakeret 

 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 

1. évfolyam 5óra 180 óra 

2. évfolyam 5 óra 180 óra 

3. évfolyam 5 óra 180 óra 

4. évfolyam 5 óra 180 óra 

 

 

 

1. évfolyam 

Éves óraszám: 180 óra 

Heti óraszám: 5 óra 

 

 

 Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

 Előzetes tudás 

Otthon és az óvodában szerzett készségek, személyes és 

szociális kompetenciák, tanulási képességek. Játékok, 

szituációs feladatok az otthoni és az óvodai életből. 

 
A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló képes követni a nonverbális elemekkel erősen 

támogatott, célnyelven történő óravezetést; 

képes rövid, mondókákat memoriterként elmondani; 

megérti a gyakoribb, nagyon egyszerű szavakat amelyek 

a személyével, közvetlen környezetével kapcsolatosak. 

  

 

A fejlesztés tartalma 

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

nonverbális elemekkel támogatott célnyelvi óravezetés megértése. 

nonverbális elemekkel támogatott tanári utasítások megértése (pl. rajzos, játékos 

feladatok, szerepjáték stb.). 

A személyi adatokra vonatkozó egyszerű kifejezések megértése..  

Tanári beszéd hallgatása, együttmondása után közös ismétlés. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: gyermekdalok, 

gyermekversek, mondókák, képekkel illusztrált történetek, cselekvéssorok, mesék, 

rövidfilmek, tanárral, tanulótársakkal folytatott rövid párbeszéd, tanári beszéd. 
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 Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

 Előzetes tudás 

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. 

 
A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

képes aktívan részt venni célnyelvi gyermekjátékokban; 

részt vesz egyszerű interakcióban,  

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 

Cselekvéssel ismert szituációs játékokhoz, tantermi játékokhoz való kapcsolódás. 

A legegyszerűbb mindennapi udvarias üdvözlési és búcsúzási, bemutatkozási formulák 

használata.  

Kérés, köszönet kifejezése. 

Nagyon rövidre előre begyakorolt megnyilatkozások megértése és reagálás azokra. 

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. 

 

 

Témakörök 

 

 Ajánlott témakörök Kapcsolódási pontok 

 

Személyes vonatkozások, család 

Személyes bemutatkozás. 

Család bemutatása rajzok, képek 

segítségével. 

Környezetismeret: a család. 

Erkölcstan: önismeret. 

 

Környezetünk 

Az otthon, lakás bemutatása (szobák, 

helyiségek megnevezése). 

Időjárással kapcsolatos kifejezések. 

Állatok, gyümölcsök megnevezése. 

Környezetismeret: az otthonunk, évszakok, 

növények, állatok csoportosítása. 

Technika, életvitel és gyakorlat: a lakás 

részei. 

 

Az iskola 

Személyes iskolai, illetve tantermi 

eszközök megnevezése. 

Környezetismeret: az iskola helyiségei, az 

iskolában használt eszközök. 

 

Életmód 

Napirend, napszakok ismerete. 

Mindennapi használati tárgyak, 

játékok megnevezése. 

Környezetismeret: a helyes napirend, 

egészséges életmód, évszakok, időjárás, 

öltözködés. 
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Alapvető ételek megnevezése, 

csoportosítása (pl. egészségesre, 

egészségtelenre). 

Évszaknak megfelelő öltözködés, 

ruhadarabok neve. 

 

Szabadidő, szórakozás 

Ünnepek. 

Szabadidős játékok, sportok 

megnevezése. 

Közlekedési eszközök neve. 

Játékok megnevezése. 

Magyar nyelv és irodalom: ünnepek, jeles 

napok, ehhez kapcsolódó történetek, 

mondókák. 

Testnevelés és sport: közösségi játékok. 

Környezetismeret: közlekedési ismeretek. 

Ének-zene: ünnepekhez, jeles napokhoz 

kapcsolódó dalok, zenék. 

 

Fogalomkörök 

 

Az idegen nyelv hangjainak kiejtése, szó- és mondathangsúly, intonáció 

Határozott és határozatlan névelők 

Főnevek többes száma 

Létezés kifejezése 

Birtoklás kifejezése 

Alapvető minőségi viszonyok 

Alapvető térbeli viszonyok 

Mennyiségi viszonyok kifejezése (számok 1-10-ig) 

Személyes névmások alanyesetű alakjai 

Birtokos névmások (egyes szám 1. és 2. személyben) 

Felszólító mód a megértés szintjén 

Egyszerű állító és kérdő mondat 

A kiegészítendő és eldöntendő kérdések szerkezete 

A jelen idő a megértés szintjén  

A legfontosabb kérdőszavak 

 

 

 

 

 

 

 
A fejlesztés várt 

eredményei az 1. 

évfolyam végén 

A tanuló aktívan részt vesz a célnyelvi tevékenységekben, 

követi a célnyelvi óravezetést 

Alapvető szókincse van, 

A tanult szavakat, kifejezéseket hallás után megérti, , 

tevékenységgel reagál azokra. 

Aktívan részt vesz játékokban. 

Fel tud idézni néhány dalt, verset, mondókát. 

 

 

A továbbhaladás feltételei: 

 

Szókincs: 150 aktív és 50 passzív lexikai egység 

 

Beszédértési készség 
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A tanuló értse meg és tudja követni a tanár egyszerű utasításait.  

Értse meg a tananyaghoz kapcsolódó egyszerű nyelvi szerkezetű, a tanult lexikán túl nem 

lépő kérdéseket, közléseket, ha azok idegen nyelvű irodalmi kiejtéssel, élőbeszédben vagy 

hang-szalagról hangzanak el. 

 

Beszédkészség 

 

A tanuló tudjon köszönni, köszönést elfogadni idegen nyelven.  

Tudjon az anyanyelvétől eltérő hangokat utánozni és megközelítően helyes hanglejtéssel 

ill. intonációval szavakat, egyszerű mondatokat kimondani, 4-5 mondatos párbeszédet 

folytatni.  

Tudjon gyermekverseket, kiszámolókat, mondókákat társaival, ill. önállóan elmondani, 

idegen nyelvű gyermekdalokat közösen vagy egyedül is elénekelni 

 

 

 

 

 

 

2. évfolyam 

Éves óraszám: 180 óra 

Heti óraszám: 5 óra 

 

 

 

A második évfolyamra vonatkozó új elemek dőlt betűvel szerkesztettek. 

 

 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. Játékok, 

szituációs feladatok az otthoni és az óvodai életből. 

 
A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló képes követni a nonverbális elemekkel erősen 

támogatott, célnyelven történő óravezetést; 

felismeri általa már hallott utasításokat; 

képes 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 hangzók, hanglejtés, szóhangsúly megismerése, megfigyelése. 

A nonverbális elemekkel támogatott célnyelvi óravezetés megértése. 
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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. 

 
A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló képes aktívan részt venni az interakciót igénylő 

célnyelvi gyermekjátékokban; 

részt vesz egyszerű interakcióban, ahol a kommunikáció 

a lassabb beszéden és ismétlésen alapul; 

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 
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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. 

 

Témakörök 

 

 Ajánlott témakörök Kapcsolódási pontok 

 

Személyes vonatkozások, család 

Személyes bemutatkozás. 

Család bemutatása rajzok, képek 

segítségével. 

Környezetismeret: a család. 

Erkölcstan: önismeret. 

 

Környezetünk 

Az otthon, lakás bemutatása (szobák, 

helyiségek megnevezése). 

Időjárással kapcsolatos kifejezések. 

Állatok, gyümölcsök megnevezése. 

Környezetismeret: az otthonunk, évszakok, 

növények, állatok csoportosítása. 

Technika, életvitel és gyakorlat: a lakás 

részei. 

 

Az iskola 

Személyes iskolai, illetve tantermi 

eszközök megnevezése. 

Környezetismeret: az iskola helyiségei, az 

iskolában használt eszközök. 

 

Életmód 

Napirend, napszakok ismerete. 

Mindennapi használati tárgyak, 

játékok megnevezése. 

Alapvető ételek megnevezése, 

csoportosítása (pl. egészségesre, 

egészségtelenre). 

Évszaknak megfelelő öltözködés, 

ruhadarabok neve. 

Környezetismeret: a helyes napirend, 

egészséges életmód, évszakok, időjárás, 

öltözködés. 

 

Szabadidő, szórakozás 

Ünnepek. 

Szabadidős játékok, sportok 

megnevezése. 

Közlekedési eszközök neve. 

Játékok megnevezése. 

Magyar nyelv és irodalom: ünnepek, jeles 

napok, ehhez kapcsolódó történetek, 

mondókák. 

Testnevelés és sport: közösségi játékok. 

Környezetismeret: közlekedési ismeretek. 

Ének-zene: ünnepekhez, jeles napokhoz 

kapcsolódó dalok, zenék. 

 

 
A fejlesztés várt 

eredményei a ciklus 

végén 

A tanuló aktívan részt vesz a célnyelvi tevékenységekben, 

követi a célnyelvi óravezetést, megérti az egyszerű 

utasításokat. 

Alapvető szókincse van, melyet konkrét szituációkban fel tud 

használni. 
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Egyszerű, rövid mondatokat használ a bemutatkozás során. 

A tanult szavakat, kifejezéseket hallás után megérti, rövid 

válaszokkal, tevékenységgel reagál azokra. 

Aktívan részt vesz interakciót követelő nyelvi játékokban. 

Megérti az illusztrációval, testbeszéddel alátámasztott rövid 

szövegek jelentését. 

El tudja végezni a különböző forrásokból (tanár, magnó, 

video stb.) hallott egyszerű szöveghez tartozó feladatokat. 

Fel tud idézni néhány dalt, verset, mondókát. 

 

Fogalomkörök 

 

Helyes kiejtés, hangsúly és intonáció gyakorlása 

Határozott és határozatlan névelők 

Főnevek többes száma  

Felszólító mód 

A jelen idő alakjainak bővítése 

Személyes és birtokos névmások 

Fontosabb elöljárószók 

Létezés kifejezése 

Birtoklás kifejezése 

Mennyiségi viszonyok kifejezése (számok 20-ig) 

Fontosabb kérdőszavak 

Az egyszerű mondatok szórendje 

Térbeli viszonyok kifejezése 

 

A továbbhaladás feltételei a 2. évfolyam végén 

 

Szókincs: 300 aktív és 100 passzív lexikai egység 

 

Beszédértési készség 

 

Legyen képes a tanuló hallott, a normális beszédtempónál kissé lassabban elhangzott a 

tanult lexikán túl nem lépő mondatokat, néhány mondatos, egyszerű szöveget 

megérteni. 

Legyen képes a hallott utasításoknak, felszólításoknak és információknak megfelelően 

reagálni. 

 

Beszédkészség 

 

Tudjon begyakorolt, elsajátított szavakkal alkotott egyszerű mondatokat ismételni 

illetve, kimondani. 

Tudjon a tanult témakörökben egyszerű kérdéseket feltenni, és ezekre válaszolni, 

reagálni. 

Legyen képes a tanuló a tanult témakörökben 4-5 mondatos önálló gondolatközlésre. 

Törekedjen a helyes hanglejtés, hangsúly és ritmus használatára. 

 

Olvasásértési készség 

 

Ismerjék fel és értsék meg a tanult szavakat és kifejezéseket, egyszerű mondatokat. 
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Tudjon a tanult témakörökben egyszerű utasításokra olvasás alapján reagálni. 

Legyenek képesek rövidebb tanult szöveget helyes kiejtéssel, hanglejtéssel, hangsúllyal és 

helyes ritmusban felolvasni és az ellenőrző kérdésekre választ, adni. 

Írásbeli készség 
Tudjon ismert szavakból álló szöveget lemásolni, illetve tollbamondás után az ismert 

szavakat leírni. 

Tudja az ismert szavak hiányzó betűit pótolni. 

 

 

3–4. évfolyam 
 

A tanulók már két év hallás utáni nyelvtanulási tapasztalattal rendelkeznek, felismerik, 

megértik a rövid szavak, egyszerű mondatok írott alakját. Hozzászoktak a célnyelvi 

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

megtették az első lépéseket a célnyelvi interakció területén, a pozitív tanári visszajelzések 

kialakították az egészséges nyelvhasználói önbizalmat. 

A 3–4. évfolyam egyik legfontosabb célja, hogy fenntartsa a tanulók nyelvtanulás iránti 

pozitív attitűdjét, hogy továbbra is örömüket leljék a nyelvhasználatban. 

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, elkezd kialakulni tantárgy-

specifikus szakszókincsük is a célnyelven tanult tantárgyak révén. A célnyelven tanult 

tantárgyak keretében megtanult szavak, kifejezések többségének használatára a célnyelvi 

órákon is van mód, ami kiváló lehetőséget teremt a kreativitás kibontakoztatására és az önálló 

nyelvhasználat fejlesztésére. A tantárgyi integráció kihasználásával a szókincsfejlesztés 

hatékonyabbá válik, több lehetőség adódik a szövegértő olvasás fejlesztésére is. 

Az anyanyelvi lektor bevonásával megkezdődik az egyszerűsített szövegezésű, esetenként 

anyanyelven már ismert mesék, történetek feldolgozása. Ez a szövegértési feladatok 

megoldásán túl dramatizálásra, mesemondásra, 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 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.  
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Az előző szakaszhoz képest nagyobb hangsúlyt kap az önálló tanulásra való felkészítés, az 

egyéni nyelvtanulási stratégiák kialakítása.  

A ciklus végére az elérendő cél a KER szerinti A1-es szint. 

 

 

 

 

 

 

 

3. évfolyam 

Éves óraszám: 180 óra 

Heti óraszám: 5 óra 

 

 
 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.  

 
A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló követi a kissé komplexebb formában elhangzó és 

kevesebb nonverbális elemmel támogatott célnyelvi 

óravezetést; 

megérti az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó, 

kevesebb nonverbális elemmel támogatott rövid, egyszerű 

tanári utasításokat; 

megérti az ismert témákhoz kapcsolódó, egy-egy rövid 

mondatból álló kérdéseket, felismeri a mindennapi 

témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben az 

ismerős szavakat  

kiszűri a lényeget ismert témájú rövid, egyszerű szövegekből 

 

 

 
 

 

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).  

megértése a tanulóhoz közel álló, ismert témákról. 

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

szövegek bemutatásának, előadásának aktív követése; 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.  

Különböző beszélők, egyre nagyobb biztonsággal történő megértése, amennyiben azok a 

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

igazított tempóban, , megismételve beszélnek. 
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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.  

 
A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő 

szókinccsel és 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 begyakorolt 

beszédfordulatokkal; 

képes rövid, egyszerű szövegek másokkal való közös 

előadására;  

képes az ismert szöveg célnyelvi normákhoz közelítő 

kiejtésére,  

  

 

A fejlesztés tartalma 

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

eszközökkel) támogatott kifejezése  

Egyszerű kérdések feltevése ismert témákhoz, rövid párbeszéd eljátszása társakkal. 

Begyakorolt beszédfordulatokkal való kommunikálás Meg nem értés esetén nonverbális 

elemekkel, pl. testbeszéddel támogatott ismétlés, magyarázat kérése. 

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

megfigyelésekre) való reagálás egyszerű nyelvi eszközökkel. 

Dalok, mondókák, versek, mesék, történetek előadásában, szóbeli nyelvi játékokban való 

aktív részvétel.  

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. 
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A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló rövid, egyszerű szövegeket mond el, illetve 

párbeszédet ad elő társaival közösen, tanári 

segítséggel;  

használ néhány egyszerű nyelvtani szerkezetet és 

mondatfajtát; 

képes elmondani egy-egy megtanult szöveget 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 

A tanulónak minimális ismeretei vannak a célnyelv 

írott változatának sajátosságairól. Az egyszerű szavak, 

nagyon rövid mondatok nyomtatott képét felismeri, 

jelentésüket többnyire megérti. 

 
A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló képes felismerni az anyanyelven és a 

célnyelven történő olvasás közti különbséget; 

felismeri az egyszerű mondatokban, az ismert 

szavakat és kifejezéseket a megértést segítő elemekre 

támaszkodva; 

az olvasott szövegre vonatkozó egyszerű feladatokat 

végez el;  

 

  

 

A fejlesztés tartalma 

Rövid, hétköznapi szövegekben ismerős nevek, szavak felismerése. 

Egyszerű szövegek olvasása, lényegük megértése. Rövid, egyszerű, írott utasítások 

követése képek segítségével  

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. 

 
A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló képes felismerni az anyanyelven és a tanult 

célnyelven történő írás közti különbséget; 

ismeri az adott nyelv ábécéjét; 

rövid szavakat, mondatokat másol, illetve ír le; 

rövid szövegeket alkot, adott mintát követve; 

bekapcsolódik írást igénylő játékos nyelvi 

tevékenységekbe;  

 

  

 

A fejlesztés tartalma 

Szavak és rövid szövegek másolása, illetve hallás utáni leírása. 

Rövid mondatok írása, egyszerű, szövegek írása (pl., meghívó, üzenet, SMS, e-mail). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: leírás, felirat, 

utasítás, képeslap, üdvözlőkártya, meghívó, üzenet, SMS, e-mail, levél, adatlap, 

dalszöveg, keresztrejtvény.  

   

Ajánlott témakörök 

 

Az előző évfolyamokon megismert témakörök a tanulók életkorának megfelelően új 

szempontból, magasabb nyelvi szinten kerülnek feldolgozásra, illetve bővülnek.  

 

 Ajánlott témakörök Kapcsolódási pontok 

 
Család  

Én és a családom. 

Családtagok bemutatása. 

Környezetismeret: együttélés a családban. 

 

Otthon  

Otthonom, szűkebb környezetem. 

Kedvenc játékaim. 

Lakóhelyem, tágabb környezetem. 

Környezetismeret: lakóhelyi környezet. 

Matematika: tájékozódás a térben, 

halmazok. 

 

Étkezés 

Napi étkezések. 

Kedvenc ételeim, italaim. 

Egészséges táplálkozás. 

Környezetismeret: az ember megismerése 

és egészsége: tápanyag, élelmiszer, étrend. 

Matematika: halmazok, állítások 

igazságának eldöntése, tapasztalati adatok 

lejegyzése, táblázatba rögzítése. 

 

Idő, időjárás 

Évszakok és hónapok. 

A hét napjai és napszakok. 

Az óra. 

Környezetismeret: az idő mérése, az idő 

kifejezése a mindennapi 

kommunikációban. A napszakok, az 

évszakok váltakozása. 



 

 18 

Időjárás. Matematika: számok írása, olvasása, 

állítások igazságának eldöntése, 

tapasztalati adatok lejegyzése, táblázatba 

rögzítése. 

 
Öltözködés 

Évszakok és ruhadarabok. 

Kedvenc ruháim. 

Környezetismeret: egészséges életmód: 

öltözködés. 

Matematika: halmazok. 

 
Sport 

Testrészek és mozgás. 

Kedvenc sportom. 

Környezetismeret: testrészek, 

egészségvédelem.  

Testnevelés és sport: mozgásos játékok. 

 

Iskola, barátok 

Iskolám, osztálytermünk. 

Tantárgyaim. 

Osztálytársaim, barátaim. 

Környezetismeret: baráti kapcsolatok, 

iskolai közösségek. 

Matematika: tájékozódás a térben, 

halmazok. 

 
Szabadidő 

Szabadidős tevékenységek. 

Kedvenc időtöltésem. 

Ének-zene: zenehallgatás. 

Vizuális kultúra: kreatív alkotások. 

Környezetismeret: napirend. 

 

Természet, állatok 

Kisállatok. 

Kedvenc állataim. 

Állatok a ház körül. 

Vadon élő és állatkerti állatok. 

Környezetismeret: élőlények csoportosítása 

élőhely, táplálkozási mód, egyéb 

tulajdonságok szerint; változatos élővilág; 

környezetvédelem. 

Matematika: halmazok, adatgyűjtés, 

adatok lejegyzése. 

 
Ünnepek és hagyományok 

Az én ünnepeim. 

Ünnepek itthon és a célnyelvi kultúrában.  

Környezetismeret: ünnepek, hagyományok. 

Magyar nyelv és irodalom: jeles napok. 

 

 

Fantázia és valóság 

Kedvenc meséim, könyveim. 

Képzeletem világa. 

A cirkusz. 

Dráma és tánc: dramatikus játékok. 

Vizuális kultúra: képzeletem világa. 

Magyar nyelv és irodalom: mesék, 

legendák, mítoszok. 

 

 

Fogalomkörök: 

Jelen idő 

Birtokviszony 

Főnevek egyes és többes száma 

Mennyiségi viszonyok (számok 21-100-ig), tőszámnevek, sorszámnevek 

Egyes módbeli segédigék 

Felszólító mód 

Az ige infinitiv alakja 

Néhány elöljárószó 

Kérdőszavak 

Az ABC, a tanult szavak helyesírása 

A tagadás kifejezése egyéb formában 

Az egyszerű mondat szórendjei 

 

A továbbhaladás feltételei: 

 

Szókincs: 400 aktív és 200 passzív lexikai egység 
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Beszédértési készség 

 

Értsék meg a tanult témákban a tanult nyelvtani jelenségek keretei között az élő 

nyelvnek megfelelő beszédtempóban folytatott rövid beszélgetést, ha az nem tartalmaz 

ismeretlen szavakat és megfelel az idegen nyelv köznyelvi kiejtési normáinak. 

Tudjanak a témákkal kapcsolatos egyszerű feladatokat megoldani (pl. hiányzó 

információk kitöltése, válaszadás egyszerű kérdésekre, igaz-hamis állítások eldöntése, 

utasítások követése) 

 

Beszédkészség 

 

Alakuljon ki a helyes hangsúly, hanglejtés és hangképzés. 

A tanulók legyenek képesek egy adott témakörön belül mások által kezdeményezett 

beszélgetésben részt venni, tudjanak megválaszolni a tananyaggal, személyükkel és 

környezetükkel kapcsolatos beszédhelyzetben feltett kérdéseket, illetve kérdések 

feltevésével kezdeményezzenek egyszerűbb beszélgetéseket. 

Tudjanak a tanulók a témakörökben megismert szavakkal egyszerű mondatokat 

alkotni. 

Legyen képes a tanuló a tárgyalt témakörökben 4-5 mondatos önálló gondolatközlésre és 

információadásra 

Memoriterként tanuljanak meg rövid szövegrészeket, párbeszédeket, mondókákat, 

ismerjenek dalokat. 

 

Olvasásértési készség  
 

Tudjanak az olvasott szövegekkel kapcsolatban egyszerű feladatokat megoldani. 

Legyenek képesek rövid szövegrészeket megérteni, alakuljon ki a néma olvasás és a 

szövegértés készsége is egy-egy rövidebb szövegrész kapcsán. 

Tudjanak tanult szövegeket helyesen értelmezve felolvasni. 

 

Írásbeli készség 

 

Ismerjék az adott idegen nyelv magyartól eltérő betűinek és hangkapcsolatainak írásmódját. 

Legyenek képesek ismert szavakat másolás vagy diktálás alapján helyesen leírni. 

Tudjanak összekevert betűkből ismert szavakat alkotni, hiányos szavakat illetve szöveget 

pótolni. 

Tudjanak nyelvi modell alapján önállóan egyszerű szöveget megszerkeszteni.  

 

 

 

4. évfolyam 

Éves óraszám: 180 óra 

Heti óraszám: 5 óra 

 
 

 

A negyedik évfolyamra vonatkozó új elemek dőlt betűvel szerkesztettek. 
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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 követése.  

 
A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

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 

tud 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. 

 C 

 

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).  

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 
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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.  

 
A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő 

szókinccsel és 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 másokkal való 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. 

Dalok, mondókák, versek, mesék, történetek előadásában, szóbeli nyelvi játékokban való 

aktív részvétel.  
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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. 

 
A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

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;  

használ néhány egyszerű nyelvtani szerkezetet és 

mondatfajtát; 

kötőszavakkal kapcsol 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 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. 
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 Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

 Előzetes tudás 

A tanulónak minimális ismeretei vannak a célnyelv 

írott változatának sajátosságairól. Az egyszerű szavak, 

nagyon rövid mondatok nyomtatott képét felismeri, 

jelentésüket többnyire megérti. 

 
A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló képes felismerni az anyanyelven és a 

célnyelven történő olvasás közti különbséget; 

felismeri és megérti az egyszerű mondatokban, rövid 

szövegekben az ismert szavakat és kifejezéseket a 

megértést segítő elemekre támaszkodva; 

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. 

 

 

 

 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. 
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A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló képes felismerni az anyanyelven és a tanult 

célnyelven történő írás közti különbséget; 

ismeri az adott nyelv ábécéjét; 

különböző nyelvi tevékenységek során rövid szavakat, 

mondatokat másol, illetve ír le; 

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).  

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.  

 

 

 

 

 

 Ajánlott témakörök Kapcsolódási pontok 

 
Család  

Én és a családom. 

Családtagok bemutatása. 

Környezetismeret: együttélés a családban. 

 

Otthon  

Otthonom, szűkebb környezetem. 

Kedvenc játékaim. 

Lakóhelyem, tágabb környezetem. 

Környezetismeret: lakóhelyi környezet. 

Matematika: tájékozódás a térben, 

halmazok. 

 

Étkezés 

Napi étkezések. 

Kedvenc ételeim, italaim. 

Egészséges táplálkozás. 

Környezetismeret: az ember megismerése 

és egészsége: tápanyag, élelmiszer, étrend. 

Matematika: halmazok, állítások 

igazságának eldöntése, tapasztalati adatok 

lejegyzése, táblázatba rögzítése. 
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Idő, időjárás 

Évszakok és hónapok. 

A hét napjai és napszakok. 

Az óra. 

Időjárás. 

Környezetismeret: az idő mérése, az idő 

kifejezése a mindennapi 

kommunikációban. A napszakok, az 

évszakok váltakozása. 

Matematika: számok írása, olvasása, 

állítások igazságának eldöntése, 

tapasztalati adatok lejegyzése, táblázatba 

rögzítése. 

 
Öltözködés 

Évszakok és ruhadarabok. 

Kedvenc ruháim. 

Környezetismeret: egészséges életmód: 

öltözködés. 

Matematika: halmazok. 

 
Sport 

Testrészek és mozgás. 

Kedvenc sportom. 

Környezetismeret: testrészek, 

egészségvédelem.  

Testnevelés és sport: mozgásos játékok. 

 

Iskola, barátok 

Iskolám, osztálytermünk. 

Tantárgyaim. 

Osztálytársaim, barátaim. 

Környezetismeret: baráti kapcsolatok, 

iskolai közösségek. 

Matematika: tájékozódás a térben, 

halmazok. 

 
Szabadidő 

Szabadidős tevékenységek. 

Kedvenc időtöltésem. 

Ének-zene: zenehallgatás. 

Vizuális kultúra: kreatív alkotások. 

Környezetismeret: napirend. 

 

Természet, állatok 

Kisállatok. 

Kedvenc állataim. 

Állatok a ház körül. 

Vadon élő és állatkerti állatok. 

Környezetismeret: élőlények csoportosítása 

élőhely, táplálkozási mód, egyéb 

tulajdonságok szerint; változatos élővilág; 

környezetvédelem. 

Matematika: halmazok, adatgyűjtés, 

adatok lejegyzése. 

 
Ünnepek és hagyományok 

Az én ünnepeim. 

Ünnepek itthon és a célnyelvi kultúrában.  

Környezetismeret: ünnepek, hagyományok. 

Magyar nyelv és irodalom: jeles napok. 

 

 

Fantázia és valóság 

Kedvenc meséim, könyveim. 

Képzeletem világa. 

A cirkusz. 

Dráma és tánc: dramatikus játékok. 

Vizuális kultúra: képzeletem világa. 

Magyar nyelv és irodalom: mesék, 

legendák, mítoszok. 

 

 

Fogalomkörök: 

 

Igeidők és igealakok használata az idegen nyelv sajátosságainak figyelembevételével. 

Német: igeragozás - a szabályos, rendhagyó és igekötős igék) 

További módbeli segédigék 

Létezés kifejezése 

Melléknevek fokozása 

Hasonlító mondatok melléknevekkel 

Határozószók 

Felszólító mód 

Kérdőszavak 

 

 

Szókincs: 600 aktív és 300 passzív lexikai egység 
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Beszédértési készség 

 

Értse meg a tanuló az élőbeszédnek megfelelő tempójú idegen nyelvű óravezetést. 

Fokozatosan értsék meg a tanár rövid, egyszerű célnyelvi szómagyarázatát, amennyiben az 

ismert nyelvi elemeket tartalmaz. 

Értse meg a köznyelvi ejtési normának megfelelő anyanyelvi beszélőt is, ha annak 

beszéde a szokott beszédtempónál valamivel lassúbb és a globális értést gátló mértékben 

ismeretlen lexikát és nyelvtant nem tartalmaz. Értse meg a gépi hangot is, ha az a fenti 

kritériumoknak megfelel.  

Legyen képes a tanuló az ilyen hallott szövegekben a szövegösszefüggés felismerésére, a 

hallott történet főbb mozzanatainak követésére és felidézésére. Találják meg a tanulók a 

hallott szövegben a számukra fontos információt. 

Legyenek képesek megoldani hallott szöveghez kapcsolódó feladatokat. 

 

Beszédkészség 

 

Szóbeli megnyilatkozásait megközelítően helyes kiejtéssel tegye. 

Tudjon a beszélgetés során udvariasan hozzászólni, véleményt alkotni.  

Ismerje a formális szóbeli érintkezés életkorának megfelelő formáit. 

A tanulók idegen nyelven röviden foglaljanak össze ismert szövegeket. 

Életszerű szituációkban folytassanak egyszerű párbeszédet. 

Tudjanak a tanult anyaggal kapcsolatban információt kérni és adni, tárgyakat, 

jelenségeket egyszerűen leírni, tudjanak ismert témakörökhöz tartozó képekről néhány 

összefüggő mondatot, történetet, mesét alkotni, elmondani. 

Az idegen nyelvi memória fejlesztése céljából tanuljanak meg rövidebb nyelvi 

egységeket is. 

Legyen képes beszédszándékát és véleményét a tanult témakörökben megfelelő nyelvi 

eszközökkel kifejezni. 

 

Olvasásértési készség 

 

Olvassanak fel a tanulók ismert szövegeket helyes kiejtéssel. 

Legyenek képesek az ismert szövegek lényegét kiemelni vagy összegezni, illetve a kért 

információkat a szövegben megkeresni.  

Ismerkedjen meg a tanuló a korának megfelelő egy- és kétnyelvű szótár használatával. 

Fokozatosan ismerkedjenek meg egyszerűbb autentikus szövegekkel. 

 

Írásbeli készség 

 

Legyenek képesek ismert szavakból álló, ismert nyelvtani jelenségekre épülő 

szövegeket tollbamondás után leírni. 

Tudjanak feldolgozott szövegekhez egyszerű kérdéseket feltenni és feltett kérdésekre 

írásban, válaszolni. 

Tudjanak írni meghívót, üdvözlőkártyát, egyszerű levelet megfogalmazni, ismerjék ezek 

formai szabályait. 

Legyenek képesek rövid irányított fogalmazást írni.  
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A fejlesztés várt eredményei, a 

továbbhaladás feltételei a 4. 

évfolyam 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 témákról rövid, egyszerű mondatokat ír, mintát 

követve önálló írott szövegeket alkot.  

 

 

 

 

A nyelvhasználat szintje a 4. évfolyam végén (megegyezik az Európai Tanács által kiadott 

ajánlás A 1 szintjével) 

 

Tartalom Nyelvhelyesség Folyamatosság Interakció Koherencia 

Rendelkezik a 

legalapvetőbb 

szókinccsel, 

melyek 

személyes 

élményekhez 

kapcsolódnak, 

és a mindennapi 

konkrét 

szituációkra 

vonatkoznak. 

Alapvető, 

egyszerű, 

begyakorolt 

mondatmodellek

et, nyelvtani 

szerkezeteket 

tud használni. 

Főleg rövid, 

előre 

begyakorolt 

mintamondatok 

alapján fejezi ki 

gondolatait, 

rövid szüneteket 

tartva, hogy 

megkeresse a 

megfelelő 

kifejezéseket, 

kiejtse a kevésbé 

ismert szavakat 

és 

visszakapcsolódj

on a 

kommunikációb

a. 

Képes 

személyes 

jellegű 

kérdéseket 

feltenni, és 

azokra 

válaszolni, 

amennyiben a 

másik személy 

lassan és 

világosan beszél 

és segítőkész. A 

kommunikációb

an gyakori az 

ismétlés az 

újrafogalmazás 

és a javítás. 

Szavakat, 

kifejezéseket és 

egyszerű 

mondatokat 

összekapcsol.  

 

 

 

 

 

 

 

Kommunikációs eszközök A1 

 
 

1. Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 
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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. 

 

 



 

 29 

 

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) 

Perfekt 

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 
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  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 

 

 

 

5-8. évfolyam 

 

Helyi tantervi órakeret az 5-8. évfolyamon 
 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 

5. évfolyam  5 óra 180 óra 

6. évfolyam 5 óra 180 óra 

7. évfolyam 5 óra 180 óra 

8. évfolyam 5 óra 180 óra 

 

 

 

 

 

5–6. évfolyam 
 

Az 5–6. évfolyamon a célnyelvet tanuló diákok A1 szintű nyelvtudással lépnek be a 

további nyelvtanulási folyamatba. Ez a 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. Megtanulták, hogy az 

írás a célnyelv tanulásának szolgálatába állítható, és egyszerű formában önkifejezésre is 

tudják használni. A feldolgozott tartalmak révén bepillantottak egy idegen kultúrába, és 

lehetőségük nyílt azt összevetni a magyarral. A célnyelven tanult tantárgyak szókincsét, 

speciális kifejezéseit kreatívan használhatták a célnyelvi órákon.  

A nyelvtanulás során kapott pozitív visszajelzések önbizalmat adtak nekik, és néhány 

alapvető nyelvtanulási stratégia elsajátításával megtették az első lépéseket az önálló 

nyelvtanulóvá válás útján. 
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Az 5–6. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók célnyelvi 

kommunikatív kompetenciájának további 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 

kompetenciaterületével. A két tanítási nyelvű oktatás órakeretébe az 5–6. évfolyamon lép be a 

célnyelvi civilizáció tantárgy, melynek ismereteit felhasználva további lehetőség nyílik az 

interkulturális ismeretek fejlesztésére.  

A tantárgyi integráció keretében a tanulók megtanulják célnyelven bemutatni hazánk 

ünnepeit, értékeit kortársaiknak. Így a szociális és állampolgári kompetencia árnyaltabban, 

bővebb tartalommal kerülhet fejlesztésre a célnyelvi órák során. 

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 

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.  

Az 5–6. évfolyamon az anyanyelvi lektor a szóbeliség mellett egyre nagyobb szerepet 

vállal az írásbeli kommunikáció fejlesztésében, a célnyelvre jellemző formák, kifejezések 

használatának bemutatásában, gyakorlásában. A tanulók különböző szövegfajtákkal 

találkoznak ebben a szakaszban, olyanokkal is, melyeknek a formai követelményei eltérnek a 

hazaitól (pl.: levélírás). 

A korábbi témakörök az 5–6. 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 megadott más 

műveltségi területek tartalmaival, és lehetővé teszik, hogy a tanulók 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 témákkal is 

foglalkozzanak, 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 a megismert és alkalmazott nyelvtanulási 

stratégiák köre. Ezek elsajátítása lehetővé teszi, hogy a tanulók egyre inkább az iskolán kívül 

is hasznosítsák, fejlesszék nyelvtudásukat. A célnyelv tanulása és a célnyelven történő tanulás 

révén egyre inkább megtapasztalják azt is, hogy a nyelvtanulás nem öncélú tevékenység, s 

azt, hogy a nyelvnek fontos szerepe van az információszerzésben.  

A fejlesztési szakasz célja, hogy a tanulók a 6. évfolyam végére elérjék a KER szerinti A2 

szintet. 
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5. évfolyam 

Éves óraszám: 180 óra 

Heti óraszám: 5 óra 
 

 

 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 

A tanuló megérti az osztálytermi tevékenységekhez 

kapcsolódó tanári utasításokat; 

megérti az ismert témákhoz kapcsolódó egyszerű 

kérdéseket és kijelentéseket; 

felismeri a tanult témakörökben elhangzó 

szövegekben a tanult szavakat, szó- és 

beszédfordulatokat, és tud ezekből következtetni a 

szövegek témájára, tartalmára;  

követi az ismert témakörökben elhangzó 

szövegekben a beszélők gondolatmenetét; 

képes kiszűrni a lényeget és néhány alapvető 

információt az ismert témakörökben elhangzó 

szövegekből, részben önállóan, részben a megértést 

segítő, változatos feladatokra támaszkodva; 

egyre önállóbban alkalmaz néhány, a megértést 

segítő alapvető stratégiát. 

  

 

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. 

Rövid kérések és kijelentések megértése ismert témákról. 

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

szövegek előadásának, bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek 

felismerése; következtetés levonása a szövegfajtára, a témára és a lehetséges tartalomra 

vonatkozóan; a megértést segítő, változatos feladatok segítségével a szöveg lényegének, 

néhány konkrét információnak a kiszűrése.  

Ismert témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben a beszélő(k) 

gondolatmenetének követése a tanult nyelvi eszközökre támaszkodva, a beszédhelyzetet 

figyelembevételével. 

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, 
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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. 

 

 

 Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

 Előzetes tudás 

A1 nyelvi szint, azaz egyszerű nyelvi eszközökkel, 

begyakorolt beszédfordulatokkal folytatott 

kommunikáció. 

 
A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló képes kommunikálni egyszerű és közvetlen 

információcserét igénylő feladatokban számára 

ismert témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel, 

begyakorolt beszédfordulatokkal; 

kérdéseket tesz fel kiszámítható, mindennapi 

helyzetekben, válaszol a hozzá intézett kérdésekre, 

illetve rövid párbeszédet folytat; 

megteszi az első lépéseket a célnyelv spontán 

használata útján; 

képes tudatosan alkalmazni egyre több 

kompenzációs stratégiát, hogy megértesse magát, 

illetve megértse beszédpartnerét;  

megnyilvánulásaiban törekszik 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 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 mondanivaló átfogalmazása, egyszerűsítése, 

pontosítása a kommunikáció fenntartása érdekében. 

Néhány egyszerű, a beszélgetés strukturálása szempontjából fontos elem megismerése 

és alkalmazása (pl. beszélgetés 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, 



 

 34 

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 szöveg 

elmondása a tanuló számára ismert témában. 

 
A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló egyre bővülő szókinccsel, egyszerű 

beszédfordulatokkal röviden, összefüggően beszél 

saját magáról és közvetlen környezetéről;  

saját munkáját egyszerű nyelvi eszközökkel mutatja 

be; 

rövid, egyszerű történetet mesél el; 

egyszerű állításokat, összehasonlításokat, 

magyarázatokat, indoklásokat fogalmaz meg; 

egyszerű nyelvtani szerkezeteket és mondatfajtákat 

használ; 

lineáris kötőszavakkal kapcsol össze szavakat, 

szócsoportokat, egyszerű cselekvéseket, történéseket 

és ok-okozati összefüggéseket fejez ki; 

képes alkalmazni a megértést segítő legfontosabb 

stratégiákat; 

beszédében alkalmazza a célnyelvi normához 

közelítő kiejtést, intonációt és beszédtempót. 

  

 

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. 
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A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló megérti az ismerős témákról szóló rövid 

szövegeket;  

megtalál alapvető információkat egyszerű, 

hétköznapi szövegekben; 

megérti az életkorának megfelelő témájú autentikus 

szövegek lényegét, kiszűri a szövegekből az 

alapvető információkat;  

az olvasott szövegekre vonatkozó feladatokat végez 

el; 

képes meglevő készségeit kreatívan használni az 

olvasott szövegek megértéséhez, értelmezéséhez; 

növekszik tájékozottsága a célnyelvi kultúráról; 

fokozódik érdeklődése 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 rövid, egyszerű mondatok írása 

ismert témákról; különböző műfajú és a tanulók 

életkorának megfelelő témájú szövegek alkotása 

mintát követve. 

 
A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló összefüggő mondatokat ír a közvetlen 

környezetével kapcsolatos témákról; 

az írást a kommunikáció eszközeként használja 

egyszerű interakciókban; 

gondolatait egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt 

mondatsorokban fejezi ki; 

kreatívan alkalmazza nyelvismeretét egyszerű 

szövegek írására az őt érdeklő, ismert témákról; 

felismeri és követi az alapvető írásbeli műfajok 

sajátos szerkezeti és stílusjegyeit. 
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A fejlesztés tartalma 

Szavak és rövid szövegek másolása, 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). 

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

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

dalszöveg, rapszöveg írása). 

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

azután). 

Gyakori írásbeli műfajok legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyeinek követése saját 

írásmű készítése 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, e-mail, SMS. 

 

 

 

 Ajánlott témakörök: 

 

Az előző évfolyamokon feldolgozott témakörök a tanulók életkorának megfelelően új 

szempontból, egy magasabb nyelvi szinten kerülnek újra feldolgozásra, illetve bővítésre.  

 

 

 

 Ajánlott témakörök Kapcsolódási pontok 

 

Család  

Én és a családom. 

Családtagok bemutatása. 

Családi események, közös programok. 

Családi ünnepek. 

Napirend. 

Magyar nyelv és irodalom: 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. 

Természetismeret: lakóhelyi környezet. 

Matematika: tájékozódás a térben, 

halmazok. 

Hon- és népismeret: az én városom, 

falum. 

Célnyelvi civilizáció: lakóhelyem 

jellegzetességei, összehasonlítása a 

célnyelvi országéval. 

 

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. 

Célnyelvi civilizáció: jellegzetes ételek 

itthon és a célnyelvi országokban. 

 Idő, időjárás Természetismeret: az időjárás tényezői, 
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Az óra. 

Évszakok és hónapok. 

A hét napjai és napszakok. 

Időjárás, időjárási jelenségek 

megfigyelése. 

ciklusok a természetben. 

Matematika: számok írása, olvasása. 

Állítások igazságának eldöntése, 

tapasztalati 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. 

Magyar nyelv és irodalom: ajánlott és 

kötelező szépirodalmi művek. 

Célnyelvi civilizáció: iskolai élet a 

célnyelvi országokban. 

 

 

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 házkörül. 

Vadon élő és állatkerti állatok. 

Állatok a nagyvilágban. 

Növények az otthonomban, iskolámban. 

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 

nagy tájai, növénytakarója és élővilága. 

Matematika: halmazok. 

 

Ünnepek és szokások 

Az én ünnepeim. 

Ünnepek itthon és a nagyvilágban. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: hétköznapok, ünnepek. 

Célnyelvi civilizáció: célnyelvi országok 

ünnepei. 

 

Város, bevásárlás 

Városok, települések, falvak. 

Épületek, utcák. 

Tájékozódás, útbaigazítás. 

Üzletek, bevásárlóközpontok, piac. 

Vásárlás. 

Az én városom/falvam. 

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. 

Közlekedési eszközök. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

közlekedés. 

Hon- és népismeret: az én városom, 

falum, a hazai táj, a világörökség elemei. 
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Célnyelvi civilizáció: hazánk, s a célnyelvi 

országok látnivalói, nevezetességei. 

 

Fantázia és valóság 

Kedvenc olvasmányaim, könyveim. 

Képzeletem világa. 

Dráma és tánc: dramatikus játékok. 

Magyar nyelv és civilizáció: olvasóvá 

nevelés. 

Vizuális kultúra: képzeletem világa, 

műalkotások. 

 

Zene, művészetek 

Kedvenc zeném, együttesem. 

Film- és színházi élményeim, 

múzeumlátogatás.  

Ének-zene: zenehallgatás. 

Dráma és tánc: színház, előadások. 

Vizuális kultúra: múzeumok, kiállítások. 

 

Környezetünk védelme 

Veszélyeztetett állat- és növényvilág. 

Nevezetes napok: Fák és Madarak Napja, 

a Víz Világnapja, a Duna Napja. 

Szelektív hulladékgyűjtés. 

Természetismeret: környezeti rendszerek 

állapota, védelme, fenntarthatósága. 

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. 

 

 

 

Fogalomkörök: 

Az eddig tanultak tudatosítása, rendszerezése, új fogalmak bevezetése jelen, múlt és jövő 

időben. 

A létige jelen, múlt és jövő időben, állító, kérdő és tagadó alakban, az összes számban és 

személyben és a létezés kifejezésének egyéb formái. 

A személyes névmások ragozása és elöljárószókkal való használata. 

A határozott és határozatlan névelők további használata. 

Mutató névmások különböző használatban. 

Az egyszerű mondat és a mellérendelő összetett mondatok egyszerűbb kötőszavakkal jelen 

és múlt időben. Az állítmány helye a mondatban. Kiegészítendő és eldöntendő kérdések. 

Rövid és teljes válaszok. 

Főnevek többes száma. Néhány rendhagyó többes számú főnév. 

A birtoklás és birtokviszony kifejezésének különböző nyelvtani formái. 

Időbeli viszonyok kifejezése – különböző igeidők használata jelen, múlt és jövő időben. 

Néhány szabályos és rendhagyó ige. 

Gyakoriság kifejezése. 

Módbeli segédigék: képesség, engedély, szükségesség, tiltás. 

Néhány elöljárószó. 

A legfontosabb kötőszók. 

Hangtani ismeretek, intonáció folyamatos bővítése. 

Minőség és mennyiség kifejezése. 

Térbeli viszonyok kifejezése, irányok, helyek, határozószók. 

 

A továbbhaladás feltételei az 5. évfolyam végén: 

 

Szókincs: 800 aktív és 400 passzív lexikai egység 
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Beszédértési készség 

 

A tanuló értse meg és kövesse a tanár utasításait. Alakuljon ki a közös csoportnyelv. 

Ismerje fel és értse meg új szövegkörnyezetben is a tanult szavakat, kifejezéseket. 

Legyen képes hosszabb szövegből, amelyben néhány, a megértést nem akadályozó 

ismeretlen szó is van, kiszűrni a fontos információkat megadott megfigyelési 

szempontok alapján. 

Értsen meg rövid, összefüggő szöveget a tanult témákban  

 

Beszédkészség 

 

A tanulók kiejtésében ne legyenek megértést akadályozó hibák. 

Tudja az adott idegen nyelv hangjait helyesen képezni, kiejteni, a tanult szavakat helyes 

kiejtéssel és hangsúllyal használni. 

Törekedjen a különböző mondattípusokat helyes intonációval mondani. 

Közelítsen az anyanyelvi beszélő beszédritmusához. 

Nem verbális eszközökkel (gesztusokkal, mimikával) is kísérje mondandóját. 

Tudjon válaszolni a tanult témákkal kapcsolatban eldöntendő és kiegészítendő 

kérdésekre. 

Legyenek képesek párbeszédekben szerepeket eljátszani, a mintadialógust a korábban 

tanult nyelvi elemekkel variálni. 

Beszédükben helyesen alkalmazzák a tanult nyelvi fordulatokat, kifejezéseket. 

Memorizáljon és adjon elő közösen feldolgozott rövid szövegeket, párbeszédeket, 

verseket, dalokat. 

Legyen képes a tanult nyelvi elemek alapján elvárható szinten 

 - képeket leírni, 

 - képek alapján rövid történeteket elmondani, 

 - személyeket, állatokat, tárgyakat röviden jellemezni, 

 - információt, tájékoztatást kérni és adni, 

 - a tanult témakörökben véleményt nyilvánítani, és azt megindokolni. 

Tudjon önállóan, összefüggően, mintaszöveg alapján beszélni a tanult témákban, a 

gyakorolt szövegtípusokban. 

 

Olvasásértési készség 

 

Ismerje a különböző szövegtípusok jellemzőit. 

Legyenek képesek a tankönyv, a munkafüzet és a feladatlapok néma értő olvasására, az 

utasítások megértésére. 

Ismerjen meg egy-egy az életkorának megfelelő tartalmat hordozó és ezen a nyelvi szinten 

íródott rövidebb autentikus vagy adaptált olvasmányt. 

Legyen képes tanári bemutatás vagy magnóról való meghallgatás után ismert szavakat 

tartalmazó szöveget hangosan, helyes kiejtéssel és intonációval érthetően felolvasni. 

Legyen képes a szöveg lényegére, általános vagy speciális információkra irányuló olvasásra. 

Ismerje fel az egyszerűbb összetartozó lexikai egységeket. 

Gyakorolja a nyelvi szintjének megfelelő szótárak használatát. 

 

Írásbeli készség 
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Legyen képes a tanuló a tanult szókincset és nyelvi szerkezeteket tartalmazó szövegek 

diktálás utáni leírására.  

Tudjon ismert hallott vagy olvasott szöveg alapján kérdésekre írásban egyszerű választ 

adni. 

Tudja az egyszerű mondat szórendjét alkalmazni és egyszerű mondatokat logikai 

kapcsolatok alapján, egybefűzni. 

Tudjon egyszerű mondatokat hiányzó szavakkal kiegészíteni. 

Tudjon egyszerű eseménysort önállóan leírni. 

Tudjon minta, illetve megadott szempontok alapján különböző típusú rövid, egyszerűbb 

szövegeket írni. 
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6. évfolyam 

Éves óraszám: 180 óra 

Heti óraszám: 5 óra 
 

 

 

 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 

A tanuló megérti az osztálytermi tevékenységekhez 

kapcsolódó tanári utasításokat; 

megérti az ismert témákhoz kapcsolódó egyszerű 

kérdéseket és kijelentéseket; 

felismeri a tanult témakörökben elhangzó 

szövegekben a tanult szavakat, szó- és 

beszédfordulatokat, és tud ezekből következtetni a 

szövegek témájára, tartalmára;  

követi az ismert témakörökben elhangzó 

szövegekben a beszélők gondolatmenetét; 

képes kiszűrni a lényeget és néhány alapvető 

információt az ismert témakörökben elhangzó 

szövegekből, részben önállóan, részben a megértést 

segítő, változatos feladatokra támaszkodva; 

egyre önállóbban alkalmaz néhány, a megértést 

segítő alapvető stratégiát. 

  

 

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. 

Rövid kérések és kijelentések megértése ismert témákról. 

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

szövegek előadásának, bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek 

felismerése; következtetés levonása a szövegfajtára, a témára és a lehetséges tartalomra 

vonatkozóan; a megértést segítő, változatos feladatok segítségével a szöveg lényegének, 

néhány konkrét információnak a kiszűrése.  

Ismert témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben a beszélő(k) 

gondolatmenetének követése a tanult nyelvi eszközökre támaszkodva, a beszédhelyzetet 

figyelembevételével. 

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. 
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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. 

 

 

 Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

 Előzetes tudás 

A1 nyelvi szint, azaz egyszerű nyelvi eszközökkel, 

begyakorolt beszédfordulatokkal folytatott 

kommunikáció. 

 
A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló képes kommunikálni egyszerű és közvetlen 

információcserét igénylő feladatokban számára 

ismert témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel, 

begyakorolt beszédfordulatokkal; 

kérdéseket tesz fel kiszámítható, mindennapi 

helyzetekben, válaszol a hozzá intézett kérdésekre, 

illetve rövid párbeszédet folytat; 

megteszi az első lépéseket a célnyelv spontán 

használata útján; 

képes tudatosan alkalmazni egyre több 

kompenzációs stratégiát, hogy megértesse magát, 

illetve megértse beszédpartnerét;  

megnyilvánulásaiban törekszik 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 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 mondanivaló átfogalmazása, egyszerűsítése, 

pontosítása a kommunikáció fenntartása érdekében. 

Néhány egyszerű, a beszélgetés strukturálása szempontjából fontos elem megismerése 

és alkalmazása (pl. beszélgetés fenntartása, követése, lezárása). 

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

való reagálás egyszerű nyelvi eszközökkel. 
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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 szöveg 

elmondása a tanuló számára ismert témában. 

 
A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló egyre bővülő szókinccsel, egyszerű 

beszédfordulatokkal röviden, összefüggően beszél 

saját magáról és közvetlen környezetéről;  

saját munkáját egyszerű nyelvi eszközökkel mutatja 

be; 

rövid, egyszerű történetet mesél el; 

egyszerű állításokat, összehasonlításokat, 

magyarázatokat, indoklásokat fogalmaz meg; 

egyszerű nyelvtani szerkezeteket és mondatfajtákat 

használ; 

lineáris kötőszavakkal kapcsol össze szavakat, 

szócsoportokat, egyszerű cselekvéseket, történéseket 

és ok-okozati összefüggéseket fejez ki; 

képes alkalmazni a megértést segítő legfontosabb 

stratégiákat; 

beszédében alkalmazza a célnyelvi normához 

közelítő kiejtést, intonációt és beszédtempót. 

  

 

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 
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megértése. 

 
A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló megérti az ismerős témákról szóló rövid 

szövegeket;  

megtalál alapvető információkat egyszerű, 

hétköznapi szövegekben; 

megérti az életkorának megfelelő témájú autentikus 

szövegek lényegét, kiszűri a szövegekből az 

alapvető információkat;  

az olvasott szövegekre vonatkozó feladatokat végez 

el; 

képes meglevő készségeit kreatívan használni az 

olvasott szövegek megértéséhez, értelmezéséhez; 

növekszik tájékozottsága a célnyelvi kultúráról; 

fokozódik érdeklődése 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 rövid, egyszerű mondatok írása 

ismert témákról; különböző műfajú és a tanulók 

életkorának megfelelő témájú szövegek alkotása 

mintát követve. 

 
A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló összefüggő mondatokat ír a közvetlen 

környezetével kapcsolatos témákról; 

az írást a kommunikáció eszközeként használja 

egyszerű interakciókban; 

gondolatait egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt 

mondatsorokban fejezi ki; 

kreatívan alkalmazza nyelvismeretét egyszerű 

szövegek írására az őt érdeklő, ismert témákról; 
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felismeri és követi az alapvető írásbeli műfajok 

sajátos szerkezeti és stílusjegyeit. 

 

 

A fejlesztés tartalma 

Szavak és rövid szövegek másolása, 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). 

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

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

dalszöveg, rapszöveg írása). 

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

azután). 

Gyakori írásbeli műfajok legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyeinek követése saját 

írásmű készítése 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, e-mail, SMS. 

 

 

 

 Ajánlott témakörök:  
Az előző évfolyamokon feldolgozott témakörök a tanulók életkorának megfelelően új 

szempontból, egy magasabb nyelvi szinten kerülnek újra feldolgozásra, illetve bővítésre.  

 

 

 Ajánlott témakörök Kapcsolódási pontok 

 

Család  

Én és a családom. 

Családtagok bemutatása. 

Családi események, közös programok. 

Családi ünnepek. 

Napirend. 

Magyar nyelv és irodalom: 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. 

Természetismeret: lakóhelyi környezet. 

Matematika: tájékozódás a térben, 

halmazok. 

Hon- és népismeret: az én városom, 

falum. 

Célnyelvi civilizáció: lakóhelyem 

jellegzetességei, összehasonlítása a 

célnyelvi országéval. 

 

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. 

Célnyelvi civilizáció: jellegzetes ételek 
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itthon és a célnyelvi országokban. 

 

Idő, időjárás 

Az óra. 

Évszakok és hónapok. 

A hét napjai és napszakok. 

Időjárás, időjárási jelenségek 

megfigyelése. 

Természetismeret: az időjárás tényezői, 

ciklusok a természetben. 

Matematika: számok írása, olvasása. 

Állítások igazságának eldöntése, 

tapasztalati 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. 

Magyar nyelv és irodalom: ajánlott és 

kötelező szépirodalmi művek. 

Célnyelvi civilizáció: iskolai élet a 

célnyelvi országokban. 

 

 

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 házkörül. 

Vadon élő és állatkerti állatok. 

Állatok a nagyvilágban. 

Növények az otthonomban, iskolámban. 

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 

nagy tájai, növénytakarója és élővilága. 

Matematika: halmazok. 

 

Ünnepek és szokások 

Az én ünnepeim. 

Ünnepek itthon és a nagyvilágban. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: hétköznapok, ünnepek. 

Célnyelvi civilizáció: célnyelvi országok 

ünnepei. 

 

Város, bevásárlás 

Városok, települések, falvak. 

Épületek, utcák. 

Tájékozódás, útbaigazítás. 

Üzletek, bevásárlóközpontok, piac. 

Vásárlás. 

Az én városom/falvam. 

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. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

közlekedés. 
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Táborok, osztálykirándulás. 

Közlekedési eszközök. 

Hon- és népismeret: az én városom, 

falum, a hazai táj, a világörökség elemei. 

Célnyelvi civilizáció: hazánk, s a célnyelvi 

országok látnivalói, nevezetességei. 

 

Fantázia és valóság 

Kedvenc olvasmányaim, könyveim. 

Képzeletem világa. 

Dráma és tánc: dramatikus játékok. 

Magyar nyelv és civilizáció: olvasóvá 

nevelés. 

Vizuális kultúra: képzeletem világa, 

műalkotások. 

 

Zene, művészetek 

Kedvenc zeném, együttesem. 

Film- és színházi élményeim, 

múzeumlátogatás.  

Ének-zene: zenehallgatás. 

Dráma és tánc: színház, előadások. 

Vizuális kultúra: múzeumok, kiállítások. 

 

Környezetünk védelme 

Veszélyeztetett állat- és növényvilág. 

Nevezetes napok: Fák és Madarak Napja, 

a Víz Világnapja, a Duna Napja. 

Szelektív hulladékgyűjtés. 

Természetismeret: környezeti rendszerek 

állapota, védelme, fenntarthatósága. 

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. 

 

 

Fogalomkörök 

Az egyszerű múlt idő biztos használata szabályos és rendhagyó igékkel. 

Mennyiségi viszonyok árnyaltabb kifejezése, megszámlálható és megszámlálhatatlan 

mennyiségek. Mennyiségek összehasonlítása. További mennyiségi kifejezések, egységnyi 

mennyiségek. 

Az egyszerű jövő idő (képzése, jelentése, használata). 

A jövő idő kifejezésének különböző lehetőségei. 

A modalitás további formái. 

A melléknevek fokozása. 

A hasonlító mellékmondatok. 

További szabályos és rendhagyó igék. 

Újabb kérdőszók használata. 

A határozókkal bővített mondat szórendje. 

Gyakori hely-, idő- és módhatározók. 

Évszámok, dátumok helyes írásmódja és használata. 

Visszaható igék és névmások ragozása. 

A feltételezés egyszerű kifejezése. 

Névmások (személye, mutató, birtokos) használata. 

Hangtani ismeretek és intonáció további bővítése. 

A mellérendelő és alárendelő összetett mondat néhány fajtája, az egyes mondatrészek helye 

a mondatban. 

 

 

A továbbhaladás feltételei a 6. évfolyam végén 

Szókincs: 1000 aktív és 500 passzív lexikai egység 
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Beszédértés 
 

A tanuló értse meg és hajtsa végre a bonyolultabb utasításokat. 

Értsen meg összefüggő, a témákkal kapcsolatos, kevés ismeretlen nyelvi elemet 

tartalmazó nyelvi szöveget, tudja azt összefoglalni, lényegét kiemelni. 

Tudja megoldani a szöveggel kapcsolatos feladatokat. 

Tudja megállapítani a beszélő szándékát, érzelmeit az intonációból. 

Értsék a korosztályuknak megfelelő tartalmú szöveget globálisan, valamint fejlesszék ki 

a szelektív hallás utáni értés technikáját autentikus hanganyagok segítségével. 

 

Beszédkészség 

 

Tudja a tanuló a tanult memorizált anyagot pontos kiejtéssel, hangsúllyal, intonációval 
és megfelelő beszédsebességgel elmondani. 

Tudjon embereket, tárgyakat és helyeket egyszerűen jellemezni, képeket leírni. 

Minta alapján legyen képes rövid leírást adni, tudjon elmondani egyszerűen, de 

összefüggően eseménysort, tudjon beszélni a mindennapi életben vele, családjával és 

társaival történtekről, tudjon hasonlóságot és különbséget megállapítani. 

Legyen képes megjegyzéseket fűzni a látott vagy hallott eseményekhez, olvasott szöveghez. 

A tanult szókincs és struktúrák felhasználásával életszerű helyzetekben tudjon 

kérdezni, válaszolni, útbaigazítani, információt kérni és adni. 

Legyen képes mintapárbeszédeket más szituációkra kreatívan átalakítani. 

Megértési problémáihoz tudjon segítséget, engedélyt, beleegyezést kérni. 

Tudjon memoritereket elmondani, előadni. 

Értesse meg magát számára ismeretlen, anyanyelvi személlyel. 

Tudja alkalmazni a tanult udvariassági, társalgási fordulatokat. 

 

Olvasásértési készség 
 

Tudjanak érthetően, jó intonációval, jó ritmusban szöveget felolvasni. 

Legyenek képesek az olvasott szöveggel kapcsolatos egyszerű feladatokat megoldani. 

Legyen képes az olvasott szöveg lényeges információit az elvárható nyelvi szinten néhány 

mondatban idegen nyelven is összefoglalni. 

Gyakorolja továbbra is az egy- és kétnyelvű szótárak használatát 

Ismerkedjen meg a különféle szövegtípusokkal és legyen képes ezeket felhasználni a 

mindennapi életben is. (Pl.: étlap, recept, utcai feliratok, hirdetések, stb.) 

Tudják a tanulók az egyes ismeretlen szövegrészek jelentését a szövegösszefüggésekből 

kikövetkeztetni. 

Ismerjék fel a tanult nyelvi elemeket, szerkezeteket ismeretlen szövegben. 

Próbálkozzanak minél több autentikus szöveg olvasásával és megértésével. 

 

 

 

Írásbeli készség 

 

Tudjanak jó helyesírással tollbamondás után ismert nyelvtani elemekből és szókincsből 

álló szöveget leírni. 
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Tudjanak nyelvi modell alapján önállóan egyszerűbb eseménysort (az idő 

érzékeltetésével), valamint folyamatokat leírni, több mondatból álló különböző típusú 

hosszabb (100-120 szóból álló) szöveget alkotni. (Pl.: Párbeszéd, leírás, elbeszélés, stb.) 

Minta alapján tudjanak különböző szövegtípusokat írni. (Pl.: Hirdetés, meghívó, 

kérdőívek, üzenet, stb.) 

Tudjanak képeslapot, rövid baráti levelet fogalmazni figyelembe véve a formai 

sajátosságokat. 
Próbálkozzon különböző szövegtípusok írása során megfelelő stiláris eszközöket alkalmazni. 

Legyen képes álláspontját írásban is közölni. 

 

 

A nyelvhasználat szintje (megegyezik az Európai Tanács által kiadott ajánlás A 2 szintjével) 

 

Tartalom Nyelvhelyesség Folyamatosság Interakció Koherencia 

Alapvető 

mintamondatoka

t használ 

begyakorolt 

szavakkal és 

kifejezésekkel, 

néhány szóval, 

kevés 

információval, 

egyszerű 

mindennapi 

szituációban. 

Helyesen 

használ  

egyszerű 

szerkezeteket, de 

még 

rendszeresen 

elkövethet 

alapvető hibákat 

 

Megérteti magát 

rövid 

mondatokkal, 

tarthat szünetet, 

hogy újra kezdje 

és 

újrafogalmazza 

gondolatait. 

 

Egyszerű és 

rutinszerű nyelvi 

helyzetekben tud 

kommunikálni. 

Számára 

ismeretlen 

helyzetekben 

még bizonytalan 

lehet, sok 

mindent megért, 

de még nem 

mindig képes a 

beszélgetésbe 

aktív módon 

bekapcsolódni. 

Képes 

gondolatait 

összefűzni, és ez 

által a dolgokhoz 

való 

viszonyulását 

kifejezni. 

 

 

 

 

 

 C D 

 
A fejlesztés várt eredményei a 

ciklus végén 

A2 szintű nyelvtudás. 

A tanuló egyszerű, hangzó szövegekből kiszűri a 

lényeget és néhány konkrét információt. 

Válaszol a hozzá intézett kérdésekre, sikeresen vesz 

részt rövid beszélgetésekben. 

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi 

eszközökkel megfogalmazva történetet mesél, 

valamint leírást ad saját magáról és közvetlen 

környezetéről. 

Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, 

különböző típusú egyszerű írott szövegekben 

megtalálja a fontos információkat. 

Összefüggő mondatokat, rövid szöveget ír 

hétköznapi, őt érintő témákról. 

 



 

 50 

 

 

 

 

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). 
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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. 
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  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. 
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Szövegösszetartó 

eszközök 

kötőszók 

névmások 

 

 

 

 

und/oder/aber/denn 

das 

ich, mich, mein, mir, dir  

dieser 

man 

 

 

 

7–8. évfolyam 

 
A 7–8. évfolyamon a célnyelvet tanuló diákok A2 szintű nyelvtudással lépnek be a további 

nyelvtanulási folyamatba. Ez a KER megfogalmazásában azt jelenti, hogy „alapszintű” és 

ezen belül „minimumszintű” nyelvismerettel rendelkeznek. Ebben a szakaszban a 

megalapozott kompetenciák további fejlesztése a legfontosabb pedagógiai feladat.  

A tanulók nyelvtudása lehetővé teszi, hogy célnyelven is szerezzenek információt a 

körülöttük lévő világról és ezzel a lehetőséggel tudatosan éljenek. Motivációjukat növeli, 

hogy a két tanítási nyelvű osztályokban a nyelvoktatás lehetőséget biztosít bizonyos tantárgyi 

tartalmak célnyelvi feldolgozására. Az ott szerzett speciális tudás, szókincs integrálható 

különböző munkaformákban (projektmunka, önálló előadások), bemutatható a nyelvórákon is.  

A Nat fejlesztési területei és nevelési céljai ebben a képzési szakaszban is a tanulók 

életéhez és környezetéhez kapcsolódó témák feldolgozása során valósíthatók meg. Fontosak a 

korosztályi sajátosságok, építhet a tanár többek között az önkifejezés igényére és a nyelvi 

kreativitásra. A nyelvoktatás sikerében meghatározóak a motivációt felkeltő és fenntartó órai 

tevékenységek, a változatos interakciós formák, a nyelvi órák elfogadó légköre, a pozitív 

visszajelzések, a konstruktív támogatás és a tanulók számára is átlátható értékelés. 

A tanulók nyelvtudásuk, motivációjuk alapján már képesek célnyelven olvasni a 

korosztályuknak megfelelő regényeket, novellákat, s ez az egyik legjobb lehetőség a 

kontextuson alapuló szövegértés fejlesztésére. Egy-egy jól megválasztott irodalmi alkotás 

olvasása, feldolgozása során a tanulók sokkal többet tudnak meg a célnyelvről, mint amire a 

tanórai keretek lehetőséget adnak. Egy-egy irodalmi mű közös feldolgozása az anyanyelvi 

lektor kiemelt feladata lehet. 

A fejlesztési szakasz célja, hogy a 8. évfolyam végére a tanulók elérjék a B1 szintet. Az 

eltelt időszak intenzív nyelvtanulása során kialakult a tanulók hatékony nyelvtanulási 

stratégiája. Ennek segítségével az általános iskolai tanulmányok befejezése után képesek 

lesznek önállóan is fejleszteni nyelvtudásukat.  
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7. évfolyam 

Éves óraszám: 180 óra 

Heti óraszám: 5 óra 

 

 

 Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

 Előzetes tudás 

A2 nyelvi szint, azaz a tanuló már megérti a 

leggyakrabban előforduló szókincset és bizonyos 

nyelvi fordulatokat, ha közvetlen, személyes 

témákról van szó. Megérti a rövid, világos és 

egyszerű közlések lényegét. 

 
A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló képes főbb vonalaiban megérteni a 

köznyelvi beszédet, ha az rendszeresen előforduló 

ismerős témákról folyik;  

képes megérteni egy beszélgetés során a résztvevők 

világosan megfogalmazott érveit két beszélő esetén; 

képes megérteni a legfontosabb információkat 

képekkel támogatott hangzó anyagokban, amelyek 

az érdeklődési köréhez kapcsolódó témákról 

szólnak, ha viszonylag lassan és érthetően 

beszélnek.  

  

 

A fejlesztés tartalma 

Az egyszerű, mindennapi társalgásban elhangzó álláspontok lényegének megértése.  

Az ismerős témájú, egyszerűen és világosan megfogalmazott, rövid köznyelvi stílusú 

beszéd vagy előadás főbb pontjainak megértése. 

Egyszerű műszaki információk megértése (pl. használati utasítások). 

Részletes, összetett útbaigazítás követése. 

Telefonbeszélgetésekben elhangzó alapvető információk megértése. 

Az ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok, egyszerű nyelvezetű 

hangfelvételek lényegének megértése. 

A hangzó szövegben az okot, magyarázatot, következményt vagy ellentétet előrejelző 

szavak felismerése. 

Szövegértési stratégiák alkalmazása, például ismerős beszédtéma esetén az ismeretlen 

szavak kikövetkeztetése a szövegösszefüggésből, a várható vagy megjósolt információk 

keresése, szükség esetén összefoglalás, visszakérdezés, ismétlés, magyarázat kérése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: információk, 

instrukciók, üzenetek, útbaigazítás, hírek a televízióban és a rádióban, rövid interjúk, 

reklámok, dalok, videók. 

 

 Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

 Előzetes tudás 

A2 nyelvi szint, azaz a tanuló egyszerű és 

begyakorolt feladatok során kommunikál az 

iskolával, otthonnal és szabadidővel kapcsolatos 

témákról;  

részt vesz rövid beszélgetésekben; 
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kérdez és válaszol kiszámítható, mindennapi 

helyzetekben; 

egyszerű gondolatokat és információkat cserél 

ismerős témákról. 

 
A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló képes a mindennapi élet legtöbb nyelvi 

helyzetében spontán módon boldogulni; 

képes gondolatokat cserélni, véleményt mondani, 

érzelmeit kifejezni érdeklődési körébe tartozó 

témákkal kapcsolatban; 

ismeri a leggyakoribb kommunikációs 

forgatókönyveket, és tudja alkalmazni ezeket; 

stílusában, regiszterhasználatában képes 

alkalmazkodni a kommunikációs helyzethez. 

  

 

A fejlesztés tartalma 

Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén időnként szavak, fordulatok ismétlését 

vagy magyarázatát kérve. 

Érzelmek egyszerű kifejezése és reagálás mások érzelmeire (pl. tetszés, nemtetszés, 

meglepetés, boldogság, szomorúság, érdeklődés és közömbösség). 

Mindennapi problémák felvetése, megvitatása, választási lehetőségek összevetése (pl. mit 

csináljanak, hova menjenek, melyiket válasszam, stb.). 

Érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, információcsere, 

véleménycsere.  

Történetek követése, véleménynyilvánítás és érdeklődés további részletekről.  

Úti előkészületek és utazás során felmerülő feladatok megoldása (pl. közlekedési 

információk beszerzése, szállásfoglalás, programegyeztetés, reakciók kifejezése). 

Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése kevésbé begyakorolt helyzetekben is (pl. 

boltban, postán, bankban).  

Egyszerű utasítások adása, követése és kérése, udvarias kérés. 

Egyszerű, tényszerű információ megszerzése és továbbadása. 

Felkészülésen alapuló interjú, az információk ellenőrzése, megerősítése időnként segítség 

igénybevételével. 

Előre elkészített kérdőív alapján strukturált interjú készítése.  

Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel a célnyelven. 

Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, a szó átvétele, átadása, mások 

bevonása, a beszélgetés lezárása. 

A beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, 

a félreérthető megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének rugalmas alkalmazása és reagálás azokra. 

A fontosabb udvariassági szabályok, szokások ismerete és alkalmazása. 

A mindennapi témák, család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események 

megbeszéléséhez elegendő szókincs rugalmas alkalmazása, körülírás. 

Az elemi szókincs viszonylag magabiztos és általában helyes alkalmazása. 

A célnyelvi normának megfelelő, az anyanyelvi hatások kiküszöbölésére törekvő 

nyelvhasználat ismerős kontextusokban. 

A szövegszervezés eszközeinek egyre tudatosabb használata. 

A gondolatok, problémák viszonylag pontos kifejezése. 

Érthető, egyre kevesebb félreértésre okot adó kiejtés, intonáció.  

Részvétel a szóbeliség jegyeit viselő digitális kommunikációban: fórum, chat, Skype. 
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A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: személyes és 

telefonos társalgás, megbeszélés; tranzakciós és informális párbeszédek, utasítások, 

interjúk, viták. 

 

 

 Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

 Előzetes tudás 

A2 nyelvi szint, azaz a tanuló egyszerűen beszél 

önmagáról, a családjáról, más emberekről, 

lakóhelyéről, tanulmányairól, iskolájáról. 

 
A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló képes arra, hogy begyakorolt 

szerkezetekkel a szintnek megfelelő témakörökben 

ki tudja magát fejezni; 

érthetően tud a folyamatoshoz közelítően beszélni, 

képes mondanivalójának nyelvtani és szókincsbeli 

megtervezésére, szükség szerinti módosítására; 

képes valamely gondolat vagy probléma lényegét 

megközelítő tartalmi pontossággal kifejteni. 

  

 

A fejlesztés tartalma 

Az érdeklődési körnek megfelelő témák lényegének folyamatoshoz közelítő kifejtése a 

gondolatok többnyire lineáris összekapcsolásával. 

Elbeszélések vagy leírások lényegének folyamatoshoz közelítő összefoglalása a 

gondolatok többnyire lineáris összekapcsolásával. 

Egyszerű élménybeszámoló az érzések és reakciók vázlatos bemutatásával. 

Valóságos vagy elképzelt események részleteinek egyszerű bemutatása. 

Könyv vagy film cselekményének vázlatos összefoglalása. 

Történet elmondása. 

Vélemény, tervek és cselekedetek rövid és egyszerű magyarázata. 

Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témáról. 

Részvétel előre elkészített, ismerős témájú csoportos előadásban.  

A begyakorolt nyelvi eszközök megbízható használata, ezek átrendezése, bővítése ismerős 

helyzetekben a mondanivalója kifejezésére. 

Önellenőrzés és önkorrekció, például a kommunikáció megszakadása esetén más stratégia 

alkalmazásával a mondanivaló újrakezdése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: leírások, képleírások, 

témakifejtés, elbeszélő szöveg, érveléssor, előadás, prezentáció (önállóan vagy 

segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, versek, mondókák, 

rapszövegek. 

 

 

 

 

 

 Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  
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 Előzetes tudás 

A2 nyelvi szint, azaz a tanuló képes többféle 

szövegfajtát olvasni, tudja, hogy a szövegfajták 

sajátosságainak ismerete segít a szöveg 

megértésében; 

megtalálja az adott helyzetben fontos konkrét 

információkat egyszerű, ismerős témákról szóló 

mindennapi szövegekben. 

 
A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló képes megérteni a hétköznapi nyelven írt, 

érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre törő 

autentikus vagy kismértékben szerkesztett 

szövegeket; 

képes felismerni az érvelések fő gondolatmenetét. 

  

 

A fejlesztés tartalma 

Az adott helyzetben fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, esetleg 

kismértékben szerkesztett, világos tartalmú és szerkezetű, hétköznapi nyelven írott 

szövegekben. 

Az adott feladat megoldásához szükséges információk kiszűrése hosszabb szövegekből is. 

Az érvelés gondolatmenetének felismerése, a lényeges következtetések felismerése 

világosan írt érvelő szövegekben. 

Érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése a köznyelven írt szövegekben. 

Mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek, e-mailek megértése. 

Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának 

megértése. 

Az egyszerű szövegfajták szövegfelépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a 

szövegértés során. 

A mondat megértett részei és a szövegösszefüggés alapján az ismeretlen szavak 

jelentésének kikövetkeztetése. 

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: utasítások (pl. 

feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám, menetrend, 

prospektus, műsorfüzet), játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, 

újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő 

szövegek, képregények, egyszerű irodalmi szövegek, dalszövegek. 

 

 Fejlesztési egység Íráskészség 

 Előzetes tudás 

A2 nyelvi szint, azaz a tanuló összefüggő 

mondatokat ír olyan témákról, amelyek közvetlen 

szükségletekre, élményekre, eseményekre és konkrét 

információkra vonatkoznak; 

ismerős témákról gondolatait egyszerű 

kötőszavakkal összekapcsolt mondatsorokban 

írásban kifejezi; 

minta alapján néhány műfajban egyszerű és rövid, 

tényközlő szövegeket ír az őt érdeklő, ismert 

témákról. 

 A tematikai egység nevelési- A tanuló képes egyszerű, rövid, összefüggő 
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fejlesztési céljai szövegeket fogalmazni ismert, hétköznapi témákról; 

tud írásban beszámolni eseményekről, élményeiről, 

és véleményéről; 

képes írásbeli interakciót elkezdeni, fenntartani és 

befejezni; 

tud jegyzetet készíteni olvasott köznyelvi szövegből, 

illetve saját ötletről; 

minták alapján képes több ismert műfajban is rövid, 

lényegre törő szövegeket létrehozni a műfaj főbb 

jellegzetességeinek és alapvető stílusjegyeinek 

követésével. 

 
 

 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű szöveg írása a tanuló érdeklődési köréhez tartozó, ismerős témákról, rövid, 

különálló elemek lineáris összekapcsolásával. 

Beszámoló írása élményekről, eseményekről (pl. utazás).  

Egyszerűbb cselekvéssor, történet leírása összefüggő szöveg formájában. 

Egyszerű információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása (pl. barátoknak, 

szolgáltatóknak, tanároknak).  

Véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban). 

Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése, online ügyintézés. 

Lényegre koncentráló leírás készítése. 

Tényszerű információk összefoglalása. 

Egyszerű, világos köznyelvet használó előadás fő pontjainak lejegyzése, saját ötletekről 

jegyzet készítése. 

Rövid olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készítése. 

Egyszerű, tagolt írásmű létrehozása: bevezetés, kifejtés, lezárás. 

Egyszerű írásbeli műfajok alapvető szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben/e-

mailben megszólítás, záró formula); a formális és informális regiszterhez köthető néhány 

szókincsbeli és helyesírási sajátosság alkalmazása. 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rapszöveg, rigmus, dalszöveg, 

rövid jelent, paródia írása illetve átírása). 

Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltése. 

Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése és alkalmazása. 

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 

Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak megjelenítése a fogalmazásban. 

A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, 

központozás, internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: hagyományos és 

elektronikus nyomtatvány, kérdőív; listák; hagyományos és elektronikus képeslapok; 

poszterszövegek; képaláírások; üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; személyes adatokat 

tartalmazó bemutatkozó levelek, e-mailek vagy internes profilok; tényszerű információt 

nyújtó illetve kérő levelek és e-mail-ek; személyes információt, tényt illetve 

tetszést/nemtetszést kifejező üzenetek, internetes bejegyzések; egyszerű cselekvéssort 

tartalmazó instrukciók; egyszerű ügyintéző levelek/e-mailek (pl. tudakozódás, 

megrendelés, foglalás, visszaigazolás); egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, mesék; 

rövid jellemzések; rövid leírások; jegyzetek, versek; rapszövegek; rigmusok; dalszövegek, 

rövid jelenetek, paródiák. 
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Ajánlott témakörök 

 

Az előző évfolyamokon feldolgozott témakörök a tanulók életkorának megfelelően új 

szempontból, egy magasabb nyelvi szinten kerülnek újra feldolgozásra, illetve bővítésre.  

 

 Ajánlott témakörök Kapcsolódási pontok 

 

Család  

Én és a családom. 

Családtagok bemutatása, családfa. 

Családi események, közös programok. 

Családi ünnepek. 

Nagyszüleim világa. 

Erkölcstan: társas kapcsolatok; család, 

otthon; az ember az időben: gyermekkor, 

felnőttkor, öregkor. 

Technika, életvitel és gyakorlat: családi 

munkamegosztás. 

 

Otthon  

Otthonom, szűkebb környezetem. 

Lakóhelyiségek, bútorok, berendezési 

tárgyak. 

Lakóhelyem, tágabb környezetem. 

Otthonok a célnyelvi országban és a 

nagyvilágban. 

Otthontalanok. 

Matematika: tájékozódás a térben. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: család és lakóhely. 

Célnyelvi civilizáció: eltérő életmódbeli 

szokások a célnyelvi országokban. 

Erkölcstan: társadalmi felelősségvállalás. 

 

Étkezés 

Napi étkezések. 

Kedvenc ételeim, italaim. 

Egészséges táplálkozás. 

Receptek, főzés, sütés, főzőműsorok. 

Étkezési szokások a célnyelvi kultúrában 

és a nagyvilágban. 

Biológia-egészségtan: táplálkozás. 

Kémia: egészséges táplálkozás: a zsírok és 

cukrok szerepe. 

Technika, életvitel és gyakorlat: családi 

munkamegosztás. 

Matematika: halmazok, diagramok 

készítése, értelmezése, táblázatok olvasása. 

Célnyelvi civilizáció: célnyelvi országok 

jellegzetes ételei, táplálkozási szokásai. 

 

Idő, időjárás 

Az óra. 

Évszakok és hónapok. 

A hét napjai és napszakok. 

Időjárás. 

Időjárási rekordok. 

Időjárási jelenségek. 

Természeti katasztrófák. 

Földrajz: éghajlat és lakóhelyek; időjárási, 

éghajlati elemek. 

Fizika: természeti katasztrófák. 

 

 

Öltözködés 

Ruhadarabok. 

Kedvenc ruháim. 

Divat világa. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: öltözködés, divat. 

Erkölcstan: szokások, társadalmi 

szabályok. 

 

Sport 

Testrészek és mozgás. 

Kedvenc sportom. 

Sportok, sportfelszerelések. 

Extrém sportok. 

Sportversenyek, olimpia. 

Biológia-egészségtan: az ember 

megismerése és egészsége. 

Testnevelés és sport: mozgásos játékok, 

sportversenyek, szabályok. 

Célnyelvi civilizáció: célnyelvi országok 

jellegzetes spotjai. 

 
Iskola, barátok 

Iskolám, osztálytermünk. 

Tantárgyaim, tanáraim. 

Erkölcstan: társas kapcsolatok: barátság, 

szeretet, tisztelet, segítő kapcsolat. 
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Osztálytársaim, barátaim. 

Tanórán kívüli közös programjaink. 

Iskolai élet más országokban. 

 

Szabadidő, szórakozás 

Szabadidős tevékenységek, kedvenc 

időtöltésem. 

Internet, interaktív játékok, mozi, színház, 

zenehallgatás, kiállítások. 

Közös időtöltés barátokkal. 

Testnevelés és sport: sportok. 

Ének-zene: zenehallgatás. 

Dráma és tánc: színház, előadások. 

Vizuális kultúra: múzeumok, kiállítások. 

Informatika: az információs technológián 

alapuló kommunikációs formák, 

médiainformatika. 

 

Természet, állatok 

Kedvenc állataim. 

Kisállatok, felelős állattartás. 

Kontinensek, tájegységek. 

Hazánk és más országok, más kontinensek 

élővilága. 

Biológia-egészségtan: a természetföldrajzi 

környezet és az élővilág összefüggései. 

Földrajz: földrészek és óceánok, 

felszínformák, hazánk természeti 

adottságai; Európán kívüli kontinensek, 

tájak, országok. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

hobbiállatok gondozása. 

 

Ünnepek és szokások 

Az én ünnepeim. 

Ünnepek itthon és a nagyvilágban. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: hétköznapok, ünnepek. 

Ünnepeinek eredete és szokásrendje 

Célnyelvi civilizáció: szokások, ünnepek 

összehasonlítása a célnyelvi országokéval. 

 

Város, bevásárlás 

Városok, települések, falvak. 

Épületek, utcák. 

Tájékozódás, útbaigazítás. 

Üzletek, bevásárlóközpontok, piac. 

Vásárlás. 

Látnivalók, nevezetességek a 

lakóhelyemen. 

Híres városok és nevezetességeik. 

Matematika: tájékozódás a térben, térbeli 

alakzatok. 

Földrajz: országok, városok, a hazai táj, a 

világörökség elemei. 

életvitel és gyakorlat: közlekedés, vásárlás. 

Célnyelvi civilizáció: hazánk 

nevezetességeinek bemutatása célnyelven. 

 

Utazás, pihenés 

Vakáció, nyaralás. 

Táborok, osztálykirándulás. 

Közlekedési eszközök. 

Utazás belföldön és külföldön. 

Földrajz: tájékozódás a földrajzi térben, 

Európa, Európán kívüli kontinensek, tájak, 

országok. 

Biológia-egészségtan: az erdők világa. A 

hazai táj, a világörökség elemei. 

Célnyelvi civilizáció: hazai nevezetességek 

bemutatása, célnyelvi országok 

nevezetességeinek megismerése. 

 

Fantázia és valóság 

Kedvenc olvasmányaim, könyveim. 

Képzeletem világa. 

Utazás a jövőbe. 

Dráma és tánc: dramatikus játékok. 

Vizuális kultúra: képzeletem világa. 

Magyar nyelv és irodalom: kötelező és 

ajánlott irodalmi válogatás. 

 

Zene, művészetek 

Kedvenc zeném, együttesem. 

Film- és színházi élményeim. 

Kedvenc múzeumom. 

Kiállítások, rendezvények, koncertek.  

Zenei világnap. 

Ének-zene: zenehallgatás. 

Dráma és tánc: színház, előadások. 

Vizuális kultúra: múzeumok, kiállítások. 
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Környezetünk védelme 

Veszélyeztetett állat- és növényvilág. 

Nevezetes napok: Madarak és Fák Napja, 

a Víz Világnapja, a Duna Napja. 

Szelektív hulladékgyűjtés. 

Környezettudatos viselkedés. 

Biológia-egészségtan: környezeti 

rendszerek állapota, védelme, 

fenntarthatósága. 

Fizika: energiatermelési eljárások. 

Földrajz: globális problémák, 

Fenntarthatóság, védett hazai és 

nemzetközi természeti értékek példái. 

Technika, életvitel és gyakorlat: tudatos 

vásárlás, egészséges életmód. 

 

Egészséges életmód 

A rendszeres testedzés. 

A helyes táplálkozás. 

Betegségek és megelőzésük. 

Biológia-egészségtan: betegségek 

megelőzése. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

egészséges életmód. 

 

Felfedezések 

Nagy földrajzi felfedezések. 

Híres felfedezők és életútjuk. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: felfedezők és feltalálók. 

a magyar tudomány és kultúra eredményei 

a világban. 

 

 

Tudomány, technika 

Feltalálók és találmányok. 

Híres feltalálók és életútjuk. 

A jövő technikai vívmányai. 

Biológia-egészségtan: tudománytörténet. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: a magyar tudomány és kultúra 

eredményei a világban. 

 

 

Múltunk és jövőnk 

Családom múltja, gyökereim. 

Az én jövőm. 

Iskolám múltja, jelene. 

A jövő iskolája. 

Lakóhelyem régen és most. 

A jövő városa. 

Földünk jövője. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: különböző korszakok, globális 

problémák. 

Földrajz: településtípusok; 

környezettudatosság, környezetvédelem. 

Erkölcstan: a munka világa. 

Technika. életvitel és gyakorlat: 

pályaorientáció: szakmák, foglalkozások. 

 

Média, kommunikáció 

Internet, interaktív játékok, közösségi 

oldalak. 

Infokommunikációs eszközök a 

mindennapokban. 

A média szerepe a hétköznapokban. 

Testbeszéd. 

Kommunikáció az állatvilágban. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: hírközlés. 

Biológia-egészségtan: kommunikáció az 

állatvilágban. 

Társadalmi, állampolgári és gazdasági 

ismeretek: a média és a nyilvánosság 

szerepe. 

Informatika: az információs technológián 

alapuló kommunikációs formák, 

médiainformatika. 

 

Földünk és a világűr 

A naprendszer és a bolygók. 

A Nap és a csillagok. 

Utazások az űrben. 

Földrajz: égitestek. 

Fizika: a naprendszer objektumai, a világűr 

megismerésének eszközei. 

Matematika: tájékozódás a térben. 

 

 

 

Kommunikációs eszközök A2 
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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 
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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. 
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  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. 
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Szövegösszetartó 

eszközök 

kötőszók 

névmások 

 

 

 

 

und/oder/aber/denn 

das 

ich, mich, mein, mir, dir  

dieser 

man 

 

Fogalomkörök: 

Igeidők összefüggései, igeidő használat kontrasztív felismerése. 

Feltételes mód használata jelenben. 

Időviszonyok kifejezése igealakkal. 

Időbeli viszonyok: időpontok, időtartamok. 

Igék közvetett és közvetlen tárggyal. 

Igevonzatok. 

A műveltetés kifejezése segédigével. 

Mozgással kapcsolatos újabb prepozíciók. 

Páros kötőszók. 

Szenvedő szerkezet egyszerűbb kifejezései jelen, múlt, jövő időben. 

A minőségi viszonyok árnyaltabb kifejezései. 

Névmások (vonatkozó, általános és határozatlan). 

  Logikai viszonyok kifejezése – idő, hely és módhatározás 

 

A továbbhaladás feltételei a 7. évfolyam végén 

 

Szókincs: 1300 aktív és 700 passzív lexikai egység 

 

Beszédértési készség 
 

Legyenek képesek átlagos beszédtempójú, irodalmi kiejtéssel elmondott, köznapi témájú 

közlés lényeges információinak megértésére, a szöveg összefüggéseinek felismerésére, a 

szöveg alapján kérdések megválaszolására, vázlatkészítésre. 

Pontosan érzékeljék a beszélők érzelmeit, a témához és egymáshoz fűződő kapcsolatait. 

Értsék meg a tanár a tananyaggal vagy a mindennapi élettel kapcsolatos idegen nyelvű 

magyarázatát, ha az ismert nyelvi elemekre épül. 

Tudja kiemelni ismert témájú autentikus hanganyagból a lényeget, találja meg a 

számára fontos információt és az esetleg ismeretlen nyelvi elemek jelentését a 

szövegösszefüggésből. 

 

Beszédkészség 

 

Kiejtésében ne legyenek értést akadályozó hibák. 

Legyenek képesek a tanult nyelvi elemek alapján elvárható szinten képek, képsorok 

leírására, a képekhez kapcsolódó gondolataik kifejezésére röviden, vázlat alapján történet 

elmondására, interjú készítésére. 

Tudjanak személyeket, tárgyakat, eseményeket leírni és összehasonlítani, beszélgetést 

kezdeményezni, véleményt, érzéseket kifejezni.  

Tudjanak szerepjátékban, életszerű helyzetekben kezdeményezni, és váratlan 

fordulatokra reagálni.  
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A tanulók megfelelő előkészítés után tudjanak összefoglalót és beszámolót, ismertetőt, 

kiselőadást tartani megadott témakörben. 

Tanuljanak meg verseket, rövid prózai szövegeket, a memorizált nyelvi egységeket 

használják kreatívan más beszédhelyzetekben. 

Tudjanak külföldi (az adott célnyelvet beszélő) partnerrel is beszélgetést folytatni, 

önmagukról, szűkebb és tágabb környezetükről. 

Ismerjék a célnyelvi országok metakommunikációs kifejező eszközeit.  

 

Olvasásértési készség 

 

Tudjanak kifejezően felolvasni olyan szöveget, amelyet tanárral vagy hanganyagok 

segítségével gyakoroltak.   

Tudjanak az adott szövegben tájékozódni, a szöveg lényeges információit megérteni és 

azt szóban, vagy írásban röviden visszaadni.  

Dolgozzanak fel ismeretlen szöveget önállóan –esetleg házi olvasmányként – egyszerűbb 

szempontok szerint.  

Értsék meg globálisan a hosszabb olvasmányok és szövegek tartalmát, tudják azok 

szerkezetét áttekinteni. 

Adott témához tudjanak önállóan ismeretanyagot gyűjteni.Írásbeli készség 

 

Legyen képes a tanuló összetett mondatok alkalmazásával is 120-150 szavas összefüggő 

fogalmazás, tartalmi összefoglalás, képleírás készítésére, s tudja ezekben véleményét 

kifejteni. 

Legyen képes megadott szempontok alapján jegyzeteket készíteni, érveket és ellenérveket 

gyűjteni. 

Ismert szöveg alapján készítsen vázlatot.  

Tudjon a levél formai sajátosságait betartva, megadott tartalmi szempontok alapján 

magánlevelet írni. 

Gyakorolja a legalapvetőbb szövegtípusok írását. 

 

 

 

8. évfolyam 

Éves óraszám: 180 óra 

Heti óraszám: 5 óra 
 

 

 

 Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

 Előzetes tudás 

A2 nyelvi szint, azaz a tanuló már megérti a 

leggyakrabban előforduló szókincset és bizonyos 

nyelvi fordulatokat, ha közvetlen, személyes 

témákról van szó. Megérti a rövid, világos és 

egyszerű közlések lényegét. 
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A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló képes főbb vonalaiban megérteni a 

köznyelvi beszédet, ha az rendszeresen előforduló 

ismerős témákról folyik;  

képes megérteni egy beszélgetés során a résztvevők 

világosan megfogalmazott érveit két beszélő esetén; 

képes megérteni a legfontosabb információkat 

képekkel támogatott hangzó anyagokban, amelyek 

az érdeklődési köréhez kapcsolódó témákról 

szólnak, ha viszonylag lassan és érthetően 

beszélnek.  

  

 

A fejlesztés tartalma 

Az egyszerű, mindennapi társalgásban elhangzó álláspontok lényegének megértése.  

Az ismerős témájú, egyszerűen és világosan megfogalmazott, rövid köznyelvi stílusú 

beszéd vagy előadás főbb pontjainak megértése. 

Egyszerű műszaki információk megértése (pl. használati utasítások). 

Részletes, összetett útbaigazítás követése. 

Telefonbeszélgetésekben elhangzó alapvető információk megértése. 

Az ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok, egyszerű nyelvezetű 

hangfelvételek lényegének megértése. 

A hangzó szövegben az okot, magyarázatot, következményt vagy ellentétet előrejelző 

szavak felismerése. 

Szövegértési stratégiák alkalmazása, például ismerős beszédtéma esetén az ismeretlen 

szavak kikövetkeztetése a szövegösszefüggésből, a várható vagy megjósolt információk 

keresése, szükség esetén összefoglalás, visszakérdezés, ismétlés, magyarázat kérése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: információk, 

instrukciók, üzenetek, útbaigazítás, hírek a televízióban és a rádióban, rövid interjúk, 

reklámok, dalok, videók. 

 

 Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

 Előzetes tudás 

A2 nyelvi szint, azaz a tanuló egyszerű és 

begyakorolt feladatok során kommunikál az 

iskolával, otthonnal és szabadidővel kapcsolatos 

témákról;  

részt vesz rövid beszélgetésekben; 

kérdez és válaszol kiszámítható, mindennapi 

helyzetekben; 

egyszerű gondolatokat és információkat cserél 

ismerős témákról. 

 
A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló képes a mindennapi élet legtöbb nyelvi 

helyzetében spontán módon boldogulni; 

képes gondolatokat cserélni, véleményt mondani, 

érzelmeit kifejezni érdeklődési körébe tartozó 

témákkal kapcsolatban; 

ismeri a leggyakoribb kommunikációs 

forgatókönyveket, és tudja alkalmazni ezeket; 

stílusában, regiszterhasználatában képes 

alkalmazkodni a kommunikációs helyzethez. 
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A fejlesztés tartalma 

Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén időnként szavak, fordulatok ismétlését 

vagy magyarázatát kérve. 

Érzelmek egyszerű kifejezése és reagálás mások érzelmeire (pl. tetszés, nemtetszés, 

meglepetés, boldogság, szomorúság, érdeklődés és közömbösség). 

Mindennapi problémák felvetése, megvitatása, választási lehetőségek összevetése (pl. mit 

csináljanak, hova menjenek, melyiket válasszam, stb.). 

Érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, információcsere, 

véleménycsere.  

Történetek követése, véleménynyilvánítás és érdeklődés további részletekről.  

Úti előkészületek és utazás során felmerülő feladatok megoldása (pl. közlekedési 

információk beszerzése, szállásfoglalás, programegyeztetés, reakciók kifejezése). 

Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése kevésbé begyakorolt helyzetekben is (pl. 

boltban, postán, bankban).  

Egyszerű utasítások adása, követése és kérése, udvarias kérés. 

Egyszerű, tényszerű információ megszerzése és továbbadása. 

Felkészülésen alapuló interjú, az információk ellenőrzése, megerősítése időnként segítség 

igénybevételével. 

Előre elkészített kérdőív alapján strukturált interjú készítése.  

Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel a célnyelven. 

Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, a szó átvétele, átadása, mások 

bevonása, a beszélgetés lezárása. 

A beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, 

a félreérthető megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének rugalmas alkalmazása és reagálás azokra. 

A fontosabb udvariassági szabályok, szokások ismerete és alkalmazása. 

A mindennapi témák, család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események 

megbeszéléséhez elegendő szókincs rugalmas alkalmazása, körülírás. 

Az elemi szókincs viszonylag magabiztos és általában helyes alkalmazása. 

A célnyelvi normának megfelelő, az anyanyelvi hatások kiküszöbölésére törekvő 

nyelvhasználat ismerős kontextusokban. 

A szövegszervezés eszközeinek egyre tudatosabb használata. 

A gondolatok, problémák viszonylag pontos kifejezése. 

Érthető, egyre kevesebb félreértésre okot adó kiejtés, intonáció.  

Részvétel a szóbeliség jegyeit viselő digitális kommunikációban: fórum, chat, Skype. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: személyes és 

telefonos társalgás, megbeszélés; tranzakciós és informális párbeszédek, utasítások, 

interjúk, viták. 

 

 

 Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

 Előzetes tudás 

A2 nyelvi szint, azaz a tanuló egyszerűen beszél 

önmagáról, a családjáról, más emberekről, 

lakóhelyéről, tanulmányairól, iskolájáról. 
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A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló képes arra, hogy begyakorolt 

szerkezetekkel a szintnek megfelelő témakörökben 

ki tudja magát fejezni; 

érthetően tud a folyamatoshoz közelítően beszélni, 

képes mondanivalójának nyelvtani és szókincsbeli 

megtervezésére, szükség szerinti módosítására; 

képes valamely gondolat vagy probléma lényegét 

megközelítő tartalmi pontossággal kifejteni. 

  

 

A fejlesztés tartalma 

Az érdeklődési körnek megfelelő témák lényegének folyamatoshoz közelítő kifejtése a 

gondolatok többnyire lineáris összekapcsolásával. 

Elbeszélések vagy leírások lényegének folyamatoshoz közelítő összefoglalása a 

gondolatok többnyire lineáris összekapcsolásával. 

Egyszerű élménybeszámoló az érzések és reakciók vázlatos bemutatásával. 

Valóságos vagy elképzelt események részleteinek egyszerű bemutatása. 

Könyv vagy film cselekményének vázlatos összefoglalása. 

Történet elmondása. 

Vélemény, tervek és cselekedetek rövid és egyszerű magyarázata. 

Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témáról. 

Részvétel előre elkészített, ismerős témájú csoportos előadásban.  

A begyakorolt nyelvi eszközök megbízható használata, ezek átrendezése, bővítése ismerős 

helyzetekben a mondanivalója kifejezésére. 

Önellenőrzés és önkorrekció, például a kommunikáció megszakadása esetén más stratégia 

alkalmazásával a mondanivaló újrakezdése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: leírások, képleírások, 

témakifejtés, elbeszélő szöveg, érveléssor, előadás, prezentáció (önállóan vagy 

segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, versek, mondókák, 

rapszövegek. 

 

 

 

 

 

 Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

 Előzetes tudás 

A2 nyelvi szint, azaz a tanuló képes többféle 

szövegfajtát olvasni, tudja, hogy a szövegfajták 

sajátosságainak ismerete segít a szöveg 

megértésében; 

megtalálja az adott helyzetben fontos konkrét 

információkat egyszerű, ismerős témákról szóló 

mindennapi szövegekben. 

 
A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló képes megérteni a hétköznapi nyelven írt, 

érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre törő 

autentikus vagy kismértékben szerkesztett 

szövegeket; 

képes felismerni az érvelések fő gondolatmenetét. 
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A fejlesztés tartalma 

Az adott helyzetben fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, esetleg 

kismértékben szerkesztett, világos tartalmú és szerkezetű, hétköznapi nyelven írott 

szövegekben. 

Az adott feladat megoldásához szükséges információk kiszűrése hosszabb szövegekből is. 

Az érvelés gondolatmenetének felismerése, a lényeges következtetések felismerése 

világosan írt érvelő szövegekben. 

Érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése a köznyelven írt szövegekben. 

Mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek, e-mailek megértése. 

Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának 

megértése. 

Az egyszerű szövegfajták szövegfelépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a 

szövegértés során. 

A mondat megértett részei és a szövegösszefüggés alapján az ismeretlen szavak 

jelentésének kikövetkeztetése. 

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: utasítások (pl. 

feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám, menetrend, 

prospektus, műsorfüzet), játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, 

újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő 

szövegek, képregények, egyszerű irodalmi szövegek, dalszövegek. 

 

 Fejlesztési egység Íráskészség 

 Előzetes tudás 

A2 nyelvi szint, azaz a tanuló összefüggő 

mondatokat ír olyan témákról, amelyek közvetlen 

szükségletekre, élményekre, eseményekre és konkrét 

információkra vonatkoznak; 

ismerős témákról gondolatait egyszerű 

kötőszavakkal összekapcsolt mondatsorokban 

írásban kifejezi; 

minta alapján néhány műfajban egyszerű és rövid, 

tényközlő szövegeket ír az őt érdeklő, ismert 

témákról. 

 
A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló képes egyszerű, rövid, összefüggő 

szövegeket fogalmazni ismert, hétköznapi témákról; 

tud írásban beszámolni eseményekről, élményeiről, 

és véleményéről; 

képes írásbeli interakciót elkezdeni, fenntartani és 

befejezni; 

tud jegyzetet készíteni olvasott köznyelvi szövegből, 

illetve saját ötletről; 

minták alapján képes több ismert műfajban is rövid, 

lényegre törő szövegeket létrehozni a műfaj főbb 

jellegzetességeinek és alapvető stílusjegyeinek 

követésével. 
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A fejlesztés tartalma 

Egyszerű szöveg írása a tanuló érdeklődési köréhez tartozó, ismerős témákról, rövid, 

különálló elemek lineáris összekapcsolásával. 

Beszámoló írása élményekről, eseményekről (pl. utazás).  

Egyszerűbb cselekvéssor, történet leírása összefüggő szöveg formájában. 

Egyszerű információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása (pl. barátoknak, 

szolgáltatóknak, tanároknak).  

Véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban). 

Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése, online ügyintézés. 

Lényegre koncentráló leírás készítése. 

Tényszerű információk összefoglalása. 

Egyszerű, világos köznyelvet használó előadás fő pontjainak lejegyzése, saját ötletekről 

jegyzet készítése. 

Rövid olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készítése. 

Egyszerű, tagolt írásmű létrehozása: bevezetés, kifejtés, lezárás. 

Egyszerű írásbeli műfajok alapvető szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben/e-

mailben megszólítás, záró formula); a formális és informális regiszterhez köthető néhány 

szókincsbeli és helyesírási sajátosság alkalmazása. 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rapszöveg, rigmus, dalszöveg, 

rövid jelent, paródia írása illetve átírása). 

Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltése. 

Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése és alkalmazása. 

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 

Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak megjelenítése a fogalmazásban. 

A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, 

központozás, internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: hagyományos és 

elektronikus nyomtatvány, kérdőív; listák; hagyományos és elektronikus képeslapok; 

poszterszövegek; képaláírások; üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; személyes adatokat 

tartalmazó bemutatkozó levelek, e-mailek vagy internes profilok; tényszerű információt 

nyújtó illetve kérő levelek és e-mail-ek; személyes információt, tényt illetve 

tetszést/nemtetszést kifejező üzenetek, internetes bejegyzések; egyszerű cselekvéssort 

tartalmazó instrukciók; egyszerű ügyintéző levelek/e-mailek (pl. tudakozódás, 

megrendelés, foglalás, visszaigazolás); egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, mesék; 

rövid jellemzések; rövid leírások; jegyzetek, versek; rapszövegek; rigmusok; dalszövegek, 

rövid jelenetek, paródiák. 

 

 
A fejlesztés várt eredményei a 

ciklus végén 

B1 szintű nyelvtudás. 

A tanuló képes főbb vonalaiban megérteni a 

köznyelvi beszédet, ha az rendszeresen előforduló, 

ismerős témákról folyik. 

A tanuló képes a mindennapi élet legtöbb 

helyzetében boldogulni, képes gondolatokat 

cserélni, véleményt mondani, érzelmeit kifejezni és 

stílusában a kommunikációs helyzethez 

alkalmazkodni. 

A tanuló képes begyakorolt szerkezetekkel 

érthetően, a folyamatoshoz közelítően beszélni. Az 
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átadott információ lényegét a kapott információhoz 

képest megközelítő tartalmi pontossággal fejti ki. 

A tanuló képes megérteni a hétköznapi nyelven írt, 

az érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre törő, 

autentikus vagy kismértékben szerkesztett 

szövegekben az általános vagy részinformációkat.  

A tanuló több műfajban is képes egyszerű, rövid, 

összefüggő szövegeket fogalmazni ismert, 

hétköznapi témákról. Írásbeli megnyilatkozásaiban 

már megjelennek a műfaji sajátosságok és 

különböző stílusjegyek. 

 

Ajánlott témakörök 

 

Az előző évfolyamokon feldolgozott témakörök a tanulók életkorának megfelelően új 

szempontból, egy magasabb nyelvi szinten kerülnek újra feldolgozásra, illetve bővítésre.  

 

 Ajánlott témakörök Kapcsolódási pontok 

 

Család  

Én és a családom. 

Családtagok bemutatása, családfa. 

Családi események, közös programok. 

Családi ünnepek. 

Nagyszüleim világa. 

Erkölcstan: társas kapcsolatok; család, 

otthon; az ember az időben: gyermekkor, 

felnőttkor, öregkor. 

Technika, életvitel és gyakorlat: családi 

munkamegosztás. 

 

Otthon  

Otthonom, szűkebb környezetem. 

Lakóhelyiségek, bútorok, berendezési 

tárgyak. 

Lakóhelyem, tágabb környezetem. 

Otthonok a célnyelvi országban és a 

nagyvilágban. 

Otthontalanok. 

Matematika: tájékozódás a térben. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: család és lakóhely. 

Célnyelvi civilizáció: eltérő életmódbeli 

szokások a célnyelvi országokban. 

Erkölcstan: társadalmi felelősségvállalás. 

 

Étkezés 

Napi étkezések. 

Kedvenc ételeim, italaim. 

Egészséges táplálkozás. 

Receptek, főzés, sütés, főzőműsorok. 

Étkezési szokások a célnyelvi kultúrában 

és a nagyvilágban. 

Biológia-egészségtan: táplálkozás. 

Kémia: egészséges táplálkozás: a zsírok és 

cukrok szerepe. 

Technika, életvitel és gyakorlat: családi 

munkamegosztás. 

Matematika: halmazok, diagramok 

készítése, értelmezése, táblázatok olvasása. 

Célnyelvi civilizáció: célnyelvi országok 

jellegzetes ételei, táplálkozási szokásai. 

 

Idő, időjárás 

Az óra. 

Évszakok és hónapok. 

A hét napjai és napszakok. 

Időjárás. 

Időjárási rekordok. 

Időjárási jelenségek. 

Természeti katasztrófák. 

Földrajz: éghajlat és lakóhelyek; időjárási, 

éghajlati elemek. 

Fizika: természeti katasztrófák. 

 

 Öltözködés Történelem, társadalmi és állampolgári 
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Ruhadarabok. 

Kedvenc ruháim. 

Divat világa. 

ismeretek: öltözködés, divat. 

Erkölcstan: szokások, társadalmi 

szabályok. 

 

Sport 

Testrészek és mozgás. 

Kedvenc sportom. 

Sportok, sportfelszerelések. 

Extrém sportok. 

Sportversenyek, olimpia. 

Biológia-egészségtan: az ember 

megismerése és egészsége. 

Testnevelés és sport: mozgásos játékok, 

sportversenyek, szabályok. 

Célnyelvi civilizáció: célnyelvi országok 

jellegzetes spotjai. 

 

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, mozi, színház, 

zenehallgatás, kiállítások. 

Közös időtöltés barátokkal. 

Testnevelés és sport: sportok. 

Ének-zene: zenehallgatás. 

Dráma és tánc: színház, előadások. 

Vizuális kultúra: múzeumok, kiállítások. 

Informatika: az információs technológián 

alapuló kommunikációs formák, 

médiainformatika. 

 

Természet, állatok 

Kedvenc állataim. 

Kisállatok, felelős állattartás. 

Kontinensek, tájegységek. 

Hazánk és más országok, más kontinensek 

élővilága. 

Biológia-egészségtan: a természetföldrajzi 

környezet és az élővilág összefüggései. 

Földrajz: földrészek és óceánok, 

felszínformák, hazánk természeti 

adottságai; Európán kívüli kontinensek, 

tájak, országok. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

hobbiállatok gondozása. 

 

Ünnepek és szokások 

Az én ünnepeim. 

Ünnepek itthon és a nagyvilágban. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: hétköznapok, ünnepek. 

Ünnepeinek eredete és szokásrendje 

Célnyelvi civilizáció: szokások, ünnepek 

összehasonlítása a célnyelvi országokéval. 

 

Város, bevásárlás 

Városok, települések, falvak. 

Épületek, utcák. 

Tájékozódás, útbaigazítás. 

Üzletek, bevásárlóközpontok, piac. 

Vásárlás. 

Látnivalók, nevezetességek a 

lakóhelyemen. 

Híres városok és nevezetességeik. 

Matematika: tájékozódás a térben, térbeli 

alakzatok. 

Földrajz: országok, városok, a hazai táj, a 

világörökség elemei. 

életvitel és gyakorlat: közlekedés, vásárlás. 

Célnyelvi civilizáció: hazánk 

nevezetességeinek bemutatása célnyelven. 

 

Utazás, pihenés 

Vakáció, nyaralás. 

Táborok, osztálykirándulás. 

Közlekedési eszközök. 

Utazás belföldön és külföldön. 

Földrajz: tájékozódás a földrajzi térben, 

Európa, Európán kívüli kontinensek, tájak, 

országok. 

Biológia-egészségtan: az erdők világa. A 

hazai táj, a világörökség elemei. 

Célnyelvi civilizáció: hazai nevezetességek 
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bemutatása, célnyelvi országok 

nevezetességeinek megismerése. 

 

Fantázia és valóság 

Kedvenc olvasmányaim, könyveim. 

Képzeletem világa. 

Utazás a jövőbe. 

Dráma és tánc: dramatikus játékok. 

Vizuális kultúra: képzeletem világa. 

Magyar nyelv és irodalom: kötelező és 

ajánlott irodalmi válogatás. 

 

Zene, művészetek 

Kedvenc zeném, együttesem. 

Film- és színházi élményeim. 

Kedvenc múzeumom. 

Kiállítások, rendezvények, koncertek.  

Zenei világnap. 

Ének-zene: zenehallgatás. 

Dráma és tánc: színház, előadások. 

Vizuális kultúra: múzeumok, kiállítások. 

 

Környezetünk védelme 

Veszélyeztetett állat- és növényvilág. 

Nevezetes napok: Madarak és Fák Napja, 

a Víz Világnapja, a Duna Napja. 

Szelektív hulladékgyűjtés. 

Környezettudatos viselkedés. 

Biológia-egészségtan: környezeti 

rendszerek állapota, védelme, 

fenntarthatósága. 

Fizika: energiatermelési eljárások. 

Földrajz: globális problémák, 

Fenntarthatóság, védett hazai és 

nemzetközi természeti értékek példái. 

Technika, életvitel és gyakorlat: tudatos 

vásárlás, egészséges életmód. 

 

Egészséges életmód 

A rendszeres testedzés. 

A helyes táplálkozás. 

Betegségek és megelőzésük. 

Biológia-egészségtan: betegségek 

megelőzése. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

egészséges életmód. 

 

Felfedezések 

Nagy földrajzi felfedezések. 

Híres felfedezők és életútjuk. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: felfedezők és feltalálók. 

a magyar tudomány és kultúra eredményei 

a világban. 

 

 

Tudomány, technika 

Feltalálók és találmányok. 

Híres feltalálók és életútjuk. 

A jövő technikai vívmányai. 

Biológia-egészségtan: tudománytörténet. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: a magyar tudomány és kultúra 

eredményei a világban. 

 

 

Múltunk és jövőnk 

Családom múltja, gyökereim. 

Az én jövőm. 

Iskolám múltja, jelene. 

A jövő iskolája. 

Lakóhelyem régen és most. 

A jövő városa. 

Földünk jövője. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: különböző korszakok, globális 

problémák. 

Földrajz: településtípusok; 

környezettudatosság, környezetvédelem. 

Erkölcstan: a munka világa. 

Technika. életvitel és gyakorlat: 

pályaorientáció: szakmák, foglalkozások. 

 

Média, kommunikáció 

Internet, interaktív játékok, közösségi 

oldalak. 

Infokommunikációs eszközök a 

mindennapokban. 

A média szerepe a hétköznapokban. 

Testbeszéd. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: hírközlés. 

Biológia-egészségtan: kommunikáció az 

állatvilágban. 

Társadalmi, állampolgári és gazdasági 

ismeretek: a média és a nyilvánosság 

szerepe. 
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Kommunikáció az állatvilágban. Informatika: az információs technológián 

alapuló kommunikációs formák, 

médiainformatika. 

 

Földünk és a világűr 

A naprendszer és a bolygók. 

A Nap és a csillagok. 

Utazások az űrben. 

Földrajz: égitestek. 

Fizika: a naprendszer objektumai, a világűr 

megismerésének eszközei. 

Matematika: tájékozódás a térben. 

 

 

Fogalomkörök: 

Feltételes mód használata múltban. 

Időbeli viszonyok: előidejűség, egyidejűség, utóidejűség. Kifejezése. 

A szenvedő szerkezet újabb igeidőkkel. 

A függő beszéd alapformái.  

A befejezett múlt idő képzése, használata. 

Néhány mértékhatározó és jelző. 

A jelzős szerkezetek. 

Óhajtás. 

Igenevek használata (főnévi, melléknévi, határozói). 

A modalitás kifejezése jelen, múlt és jövő időben. 

 

 

A továbbhaladás feltételei a 8. évfolyam végén: 

 

Szókincs: 1600 aktív és 800 passzív lexikai egység 

 

Beszédértési készég 

Értse meg a tanár hosszabb, összetettebb magyarázatát, könnyen észreveszi a 

témaváltást, ha az nem túl hirtelen történik. 

Értse meg a beszédből a lényeges információkat.    

Szűrje ki a rádióban és a televízióban az őt érdeklő műsorokból a számára fontos 

információkat, amelyek saját érdeklődési körének megfelelnek. 

Tudja követni mások társalgását, és tudjon bekapcsolódni. 

Értse meg a folyamatos, kevésbé személyes témáról szóló beszédet, és tudjon magyarázatot 

kérni, ha nem ért valamit. 

 

Beszédkészség 
Törekedjen helyes intonációra, a nyelvhelyességi szabályok betartására, tegye beszédét 

színesebbé a megismert szófordulatok segítségével. 

Vegyen részt előzetes felkészülés nélkül hozzá közelálló témában folytatott 

beszélgetésben. 

Legyen képes önállóan, megfelelő előkészítés után beszámolót, ismertetőt, kiselőadást 

tartani. 
Igyekezzen magyarázat, definíció segítségével megoldani kommunikációs nehézségeit.  

Tudja álláspontját kifejteni, ellenvéleményét és egyet nem értését udvariasan kifejezni, 

indokolni. 

Tudjon külföldi partnerrel is általános és aktuális témakörökben beszélgetést folytatni. 
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Tudjon a külföldi utazás során előforduló gyakori nyelvi helyzetekben bátran 

megnyilvánulni. 

Tudjon néhány verset vagy rövid prózai szöveget kifejezően előadni. 

 

Olvasásértési készség 
Értsen meg sok új információt tartalmazó nyelvileg összetettebb szöveget. 

Tudjon következtetni az ismeretlen elemekre a szövegösszefüggésből. 

Értsen meg az életkorának megfelelő általános tájékozottságot feltételező idegen nyelvű 

újságcikket, ismeretterjesztő szöveget, reklámot, használati utasítást, történetet egy és 

kétnyelvű szótár segítségével. Legyen képes ilyen szövegekkel kapcsolatos kérdések 

megválaszolására, táblázatok kitöltésére.  

Alakítson ki önálló olvasási stratégiákat és olvasson változatos műfajban és témakörben 

idegen nyelven is, valamint ébredjen fel erre való igénye. 

 

Írásbeli készség 
Legyen képes általános témákban, különböző műfajokban 150-200 szavas irányított 

fogalmazást írni, melynek logikai menete világos. Legyen képes mondandóját változatos 

kifejezésekkel, mondatszerkezetekkel, megfelelő központozással, tagolással és helyesírással 

a témának megfelelő stílusban megfogalmazni. 

Legyen képes egyszerű hivatalos levél írására néhány fontos témában (pl.: 

információkérés, reklamáció, kérvény, stb.). 

Tudjon önéletrajzot írni. 

Legyen képes saját véleményét egyszerűen megfogalmazni, és álláspontját indokolni. 

 

 
A nyelvhasználat elvárt szintje a 8. évfolyam végére: 

 

A nyelvhasználat szintje (megegyezik az Európai Tanács által kiadott ajánlás B 1 szintjével) 

 

Tartalom Nyelvhelyesség Folyamatosság Interakció Koherencia 

Elégséges 

nyelvismerettel 

és elegendő 

szókinccsel 

rendelkezik 

ahhoz, hogy 

kifejezze magát 

olyan témákban, 

mint a család, 

hobbi, 

érdeklődési kör, 

munka, utazás és 

mindennapi 

események, de 

megszólalásaiba

n még lehet 

bizonytalan.  

Meglehetős 

pontossággal, 

rutinosan 

alkalmazza a 

gyakran használt 

kifejezéseket és 

mondatszerkezet

eket 

kiszámítható 

helyzetekben. 

Egyszerű 

folyamatos 

szöveget tud 

alkotni ismert 

vagy érdeklődési 

körébe tartozó 

témákban. Még 

tarthat rövidebb 

szüneteket, hogy 

megtalálja a 

megfelelő 

szavakat, 

kifejezéseket, 

nyelvi 

fordulatokat és 

kijavítsa magát 

Képes 

kezdeményezni, 

fenntartani és 

befejezni 

egyszerű 

beszélgetést 

olyan témákban, 

amelyek 

számára 

ismerősek vagy 

érdeklődési 

körébe 

beletartoznak. 

Képes 

elismételni 

olyan 

információkat, 

melyek segítik a 

Össze tudja 

kapcsolni 

gondolatait, 

leírja a 

különböző 

eseményeket, 

vázlatosan meg 

tudja indokolni 

álláspontját, 

terveit.  
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kölcsönös 

megértést.  

 

Kommunikációs eszközök B1 

 

 

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? 

Was fehlt dir? Ich habe Halsschmerzen. 

Bocsánatkérés és arra reagálás Entschuldigung! Kein Problem! 

Gratuláció, jókívánságok és arra 

reagálás 

Herzlichen Glückwunsch zum…! Danke. Fröhliche 

Weihnachten. 

Gute Besserung! 

Személyes levélben megszólítás, 

elköszönés 

Lieber Karl! 

herzlichst      Deine…, viele Grüße 

 

2. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Sajnálkozás Es tut mir Leid! 

Öröm Ich freue mich, dass…/ Toll! 

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

Csodálkozás Oh, das ist aber schön! 

Remény Ich hoffe, du kannst kommen! 

Bánat Schade, dass… 

Bosszúság Das ist aber schlimm! 

 

3. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Véleménykérés és arra reagálás Magst du Mathe? Ja. 

Meiner Meinung nach ist die Aufgabe zu schwer. 

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! 

Das gefällt mir. 

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

ich möchte…, Ich möchte nach Hause gehen. 
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 ich kann… Ich kann jetzt mitgehen. 

Ich soll pünktlich zu Hause sein. 

Ígéret Ich mache das schon! 

Szándék, terv Ich will / werde schnell abwaschen. 

Dicséret, kritika Toll! Echt! Blödsinn! 

 

4. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

 

Dolgok, személyek megnevezése, 

leírása 

Das ist mein Bruder.… Meine Mutter ist schön. 

Eesemények leírása Zuerst erreichten wir den Berg, dann sind wir 

hochgestiegen, und zum Schluss haben wir die Burg 

besichtigt. 

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

Können Sie mir bitte sagen….? 

Igenlő vagy nemleges válasz ja, nein, nicht,  

kein, doch 

Ich habe kein Geld. Doch, ich spiele auch! 

Tudás, nem tudás Ich weiß (nicht). 

Bizonyosság, bizonytalanság Ich weiß es genau. Ich weiß nicht, ob es wirklich 

regnet oder nicht. 

 

5. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

 

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

Tiltás, felszólítás Öffne die Tür, bitte! Kommt spielen!  

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

gehen? 

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. 

 

6. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

 

Visszakérdezés, ismétléskérés Wie bitte? Können Sie es wiederholen, bitte? Sag es 

noch einmal! 

Nem értés  Ich verstehe nicht.  

Betűzés kérése, betűzés Buchstabiere bitte. 

Felkérés lassúbb, hangosabb beszédre Kannst du bitte lauter / langsamer sprechen? 
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Fogalomkörök B1- 

 

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. 

 személytelenség es Es ist warm. Es schneit. 

Birtoklás 

kifejezése 

   

  haben 

 

Ich habe einen Bruder.  

  Possessivpronomen Das ist meine Familie. 

  gehören + D. Dieses Fahrrad gehört mir. 

  von, -s Peters Vater besucht uns heute. 

Wessen Vater? Der Vater von 

Peter! 

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. 

  Präpositionen mit 

dem Akkusativ 

Kommen Sie dis Strasse 

entlang! 

  Präpositionen mit 

dem Dativ 

Die Zeitschriften sind bei 

meiner Freundin. 

Időbeli 

viszonyok 
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 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. 

 időtartam Wie lange? von … 

bis 

seit 

Ich war von 5 bis 6 in der 

Konditorei. 

Seit vier Jahren wohne ich in 

dieser Stadt. 

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  

 hasonlítás so…, wie 

als 

Er ist nicht so groß, wie mein 

Bruder. 

Dieses Auto fährt schneller als 

ein Mercedes. 

Modalitás  möchte 

können, wollen 

 

mögen, dürfen 

Ich möchte ein Eis. 

Er kann nicht schwimmen. 

Ich will nach Hause. 

Ich mag nicht singen und ich 

kann auch nicht. 

Der Kranke darf noch nicht 

aufstehen. 
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 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. 

Logikai 

viszonyok 

alárendelések Kausalsatz 

 

Objektsatz 

Temporalsatz 

Wir sind müde, weil wir heute 

sehr viel gelernt haben. 

Ich weiß (nicht) dass (ob) dir 

das schon klar ist. 

Als ich jung war,…. 

Immer wenn ich hier bin, gehe 

ich ins Schwimmbad. 

Szövegösszetartó 

eszközök 

kötőszók 

névmások 

 

 

 

 

und/oder/aber/denn 

das 

ich, mich, mein, mir, dir  

dieser 

man 

Függő beszéd jelen időben  Sie sagte, dass sie heute ins 

Kino geht. 

 

 

 


