Német nyelv
Nyelvi tagozat
1-4. évfolyam

Német nyelv 1-4. évfolyam
A tantárgy általános céljai és feladatai

A német nyelv oktatásának alapvető célja a Közös európai referenciakerettel (a továbbiakban: KER)
összhangban a tanulók célnyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A
kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az általános kompetenciákkal, a világról
szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel és jártasságokkal, valamint a minden tevékenységhez,
így a nyelvi kommunikációhoz is nélkülözhetetlen motivációval.
A korszerű idegennyelv-oktatás a nyelvhasználó szükségleteire épül, ezért tevékenységközpontú.
Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most vagy a későbbiek során várhatóan fontos
szerepet játszanak életükben. A nyelvtanulási folyamat középpontjában a cselekvő tanulók állnak, akik
a célnyelv segítségével kommunikatív feladatokat oldanak meg. A feladatok megoldása során receptív,
produktív, illetve interaktív nyelvi tevékenységeket végeznek. A tanulási folyamat szervezésében nagy
jelentősége van a kooperatív feladatoknak és a projektmunkának, amelyek szintén erősíthetik a
motivációt. Mivel a valóságban a legtöbb megoldandó feladat több készség együttes alkalmazását teszi
szükségessé, ezért ezeket integráltan tanítjuk.
A két tanítási nyelvű általános iskolában a célnyelv tanulása és a célnyelven történő tanulás
egyszerre kezdődik, hogy már kisgyermekkorban kialakuljon és fenn is maradjon a nyelvtanulás iránti
pozitív attitűd, így az első és a további idegen nyelvek tanulása is sikeres legyen. Ehhez szükséges a
folyamatos megerősítés, a pozitív tanári visszajelzés, melynek nyomán kialakul a tanulók önbizalma és
beszédbátorsága. Ebben az oktatási formában kiváló lehetőség nyílik a nyelvi tehetség korai
felismerésére, kibontakoztatására és fejlesztésére.
A két tanítási nyelvű általános iskolai oktatás jellemzője a kommunikációs helyzeteken alapuló,
játékos nyelvtanulás korai megkezdése. A nyelvtanulás során a tanulók fejlettségi szintjüknek, életkori
sajátosságaiknak megfelelő, ugyanakkor kihívást jelentő érdekes nyelvi tevékenységekben vesznek
részt. A célnyelvet, amellyel minden esetben valamilyen kommunikációs szituációban, kontextusban
találkoznak, kezdetben az anyanyelvi fejlődés mintájára sajátítják el. A célnyelvvel való ismerkedés
középpontjában a kezdeti szakaszban a hallott szöveg értése és a szóbeli interakció fejlesztése áll.
Ennek következtében kialakul és folyamatosan fejlődik a tanulók beszédészlelése, beszédértése, spontán
beszéde és beszédbátorsága, ami megfelelő alapot teremt a nyelvi készségek további fejlesztéséhez és
fejlődéséhez.
A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg autentikus, a
feladatvégzés szempontjából hiteles legyen. A két tanítási nyelvű oktatásban anyanyelvi lektor is részt
vesz, aki kiemelkedő szerepet játszik a tanulók mindennapi szóhasználatának, kommunikációs
készségének, valamint kommunikációs stratégiáinak kialakításában és fejlesztésében. Jelenléte segíti az
autentikus kommunikációs helyzetek kialakulását, a tanulók hozzászoknak ahhoz, hogy olyan
embereket is meg kell érteniük, akik csak a célnyelvet beszélik.
A célnyelvű kommunikáció során meghatározó jelentőségű a nyelvekkel, a nyelvtanulással, az
idegen nyelveket beszélő emberekkel és a más kultúrákkal kapcsolatos pozitív attitűd kialakítása, ami
magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, kultúrák közötti
kommunikáció iránti nyitottságot is.
A tanuló szerezzen ismereteket a világról, a német nyelvű országokról.
Ismerje meg a fent nevezett országokat, a kultúrájukat, társadalmi szokásaikat, a mindennapi életben és
az emberi kapcsolataikban tanúsított magatartásukat.
Személyisége sokrétűen fejlődjön a nyelvtanulás során.
A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a Nemzeti alaptanterv (a továbbiakban: Nat) hangsúlyozza a
tantárgyközi integráció szerepét. A két tanítási nyelvű oktatás folyamatában a tanulók több közismereti
tantárgyat célnyelven tanulnak, célnyelven szereznek új ismereteket. Korán megkezdődik a célnyelv
használata információszerzésre és-átadásra, és nyilvánvalóvá válik a nyelvórán kívüli nyelvtudás
fontossága. Lényeges, hogy a tanulók a célnyelv elsajátítása során építsenek meglévő ismereteikre és
személyes tapasztalataikra, és fedezzék fel, hogy a célnyelvi és a tantárgyi tudás szoros kölcsönhatásban
van egymással, és számos területen alkalmazható. Az egész életen át tartó tanulás szempontjából
kiemelkedő jelentősége van a nyelvtanulási stratégiáknak. Ezek ismerete és alkalmazása segíti a
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tanulókat abban, hogy nyelvtudásukat önállóan ápolják és fejlesszék, valamint hogy újabb nyelveket
sajátítsanak el.
A Nat minden képzési szakaszra előírja az elérendő minimumszinteket, és kitér az emelt szintű
képzésben részesülő tanulókkal szemben támasztott elvárásokra is. A két tanítási nyelvű iskolák
követelményeit a „Két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelve” (továbbiakban: Irányelvek)
szabályozza.
A közműveltségi elemeket a tantárgy egyedi jellemzői miatt a Nat-ban és az Irányelvekben azok a
nyelvi szintek és kompetenciák testesítik meg, amelyeket a nemzetközi gyakorlatban és az érettségi
követelményrendszerben mérceként használt KER határoz meg. A két tanítási nyelvű iskoláknál a KER
szerinti legalacsonyabb követelményszint a 4. évfolyam végén jelenik meg először. Ennek sikeres
teljesítése érdekében ez a kerettanterv meghatározza a 2. évfolyam végére elérendő készségeket is, a
hallott szöveg értése és a szóbeli interakció területén. A két tanítási nyelvű általános iskola kerettantervi
fejlesztési céljai és a hozzárendelt tartalmak, első osztálytól kezdődően, mindvégig heti ötórás
nyelvtanítással érhetőek el. A nyelvi kompetenciák komplex fejlesztéséhez az ajánlott témakörök
kínálnak kontextust. A Nat és az Irányelvek által az alsó évfolyamon az egyes képzési szakaszokra
minimumként meghatározott nyelvi szintek a következők.

A Nat és az Irányelvek által meghatározott nyelvi szintek
1. évfolyam

2. évfolyam

3. évfolyam

Két
tanítási KER
szintben KER
szintben KER
szintben
nyelvű képzés
nem megadható
nem megadható
nem megadható

4. évfolyam
A1

A német nyelv tantárgy óraszámai
Évfolyam
Éves óraszám
Heti óraszám

1.
180
5

2.
180
5
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3.
180
5

4.
180
5

1. évfolyam

1. évfolyam
Tematikai egység, témakör
Személyes vonatkozások, család
Környezetünk
Az iskola
Életmód
Szabadidő, szórakozás
Gyakorlás
Ismétlés, összefoglalás
Témazáró dolgozat, javítás
Projektmunka
Az összes óraszám

Heti óraszám
5

Éves óraszám
180

Órakeret
16
30
30
32
32
18
10
10
2
180

Témakörök
Család
Én és a családom. Családtagok megnevezése, néhány
tulajdonsággal történő bemutatása (alt-jung, dickdünn).

Óraszám
16

Kapcsolódási pontok
Környezetismeret:
együttélés a családban.
Erkölcstan: önismeret

Környezetünk
Otthonom, szűkebb környezetem. Lakás helyiségeinek,
berendezési tárgyainak megnevezése, színének,
helyének meghatározása (oben-unten, rechts-links,
vorne-hinten).
Időjárással kapcsolatos kifejezések.
Állatok, gyümölcsök megnevezése.
Idő
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Környezetismeret:
lakóhelyi környezet.
Matematika:
tájékozódás a térben,
Környezetismeret:
Élőlények
csoportosítása,
gyümölcsök
tulajdonságai
Környezetismeret: az
idő mérése, az idő
kifejezése a mindennapi
kommunikációban;
a napszakok, az
évszakok váltakozása.

Évszakok és hónapok.
A hét napjai
Az óra.
Időjárás.
Számok 1-20

Az iskola
Iskolánk, osztálytermünk. Az osztályterem berendezési
tárgyai, személyes iskolai felszerelések megnevezése.
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30

Matematika: számok
írása, olvasása, állítások
igazságának eldöntése,
tapasztalati adatok
lejegyzése, táblázatba
rögzítése.
Környezetismeret: az
iskola helyiségei, az
iskolában használt
eszközök.

Matematika:
tájékozódás a térben

Környezetismeret: az
ember megismerése és
egészsége: tápanyag,
élelmiszer, étrend.

Életmód

32

Napirend, napszakok ismerete. Mindennapi használati
tárgyak játékok megnevezése.
Étkezés
Napi étkezések. Ételek, italok nevei, néhány
tulajdonság megnevezése (z. B. warm, kalt)
Kedvenc ételeim, italaim.
Egészséges táplálkozás.(gesund, nicht gesund)

Matematika: állítások
igazságának eldöntése,
tapasztalati adatok
Környezetismeret: az
ember megismerése és
egészsége: tápanyag,
élelmiszer, étrend.
Matematika: állítások
igazságának eldöntése,
tapasztalati adatok
Környezetismeret;
technika, életvitel és
gyakorlat: egészséges
életmód - öltözködés.

Öltözködés
Évszakok és ruhadarabok.
Kedvenc ruháim.
Szabadidő, szórakozás
Szabadidős játékok. Tevékenységek megnevezése,
eljátszása. Sportok megnevezése.
Játékok megnevezése.
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Testnevelés és sport:
közösségi játékok
Vizuális kultúra:
kreatív alkotások
Környezetismeret:
közlekedési ismeretek

Közlekedési eszközök neve.

Ünnepek és hagyományok
Az én ünnepeim. Mikulás, karácsony, farsang, húsvét.
Ünnepek itthon és a célnyelvi kultúrában. Márton- nap.

Ének-zene: ünnepekhez,
jeles napokhoz
kapcsolódó dalok,
zenék

Magyar nyelv és
irodalom: ünnepek,
jeles napok, ehhez
kapcsolódó történetek,
mondókák
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A nyelvtanulás az első 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 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.
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.

Fejlesztési egység
Előzetes tudás

A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai

Hallott szöveg értése
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 tanuló ismerkedik a nonverbális elemekkel erősen
támogatott, célnyelven történő óravezetéssel;
követi a nagyon lassú és tiszta kiejtésű beszédet, amikor a
jelentés megértéséhez hosszú szünetek állnak rendelkezésére;
felismeri és végrehajtja az általa már többször hallott
utasításokat;
a hallott szöveg tartalmát különböző módokon (mozgás, hang,
rajz) meg tudja jeleníteni;
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képes rövid, egyszerű szövegeket, pl. mondókákat
memoriterként többszöri gyakorlás után elmondani;
megérti a gyakoribb, mindennapi, nagyon egyszerű szavakat és
fordulatokat, amelyek a személyével, közvetlen környezetével
kapcsolatosak.

Fejlesztési egység

Szóbeli interakció
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.

Előzetes tudás

A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai

A tanuló bekapcsolódik a célnyelvi gyermekjátékokba;
ismerkedik az egyszerű interakciókkal, ahol a
kommunikáció a lassabb beszéden és ismétlésen alapul;
be tud kapcsolódni az egyszerű játékos feladatokba;
tevékenységgel reagál egyszerű tanári utasításokra pl.
mozgás, rajzolás

A fejlesztés tartalma
Egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre, kérésekre, felszólításokra való reagálás
nagyon egyszerű, rövid válaszokkal.

Érdeklődésének felkeltése, hogy cselekvéssel ismert szituációs játékokba, tantermi
játékokba bekapcsolódjon.
Néhány egyszerű, mindennap használt mondatszerkezet alkalmazása tanári segítséggel, sokszori
ismétlés alapján.
A legegyszerűbb mindennapi udvarias üdvözlési és búcsúzási, bemutatkozási formulák ismétlése.
Kérés, köszönet kifejezése.
Nagyon rövid, 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 előadásában, gyermekjátékokban való aktív részvétel.
Bekapcsolódás nonverbális elemekkel támogatott, közös szövegmondásba ismert szavak,
kifejezések ismétlésével.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: dalok, mondókák,
gyermekversek, rövid, képpel illusztrált történetek, rövid párbeszédek.

A fejlesztés várt
eredményei az első évfolyam 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.
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.
Tudja a megtanult dalokat,verseket, mondókákat.
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Fogalomkörök:
A főnév neme:

A der, die, das névelők jelölése színekkel

A főnév száma:

Az egyes és többes szám jelölése színekkel

Létezés kifejezése:

Wer bist du? Wie heißt du? Wo wohnst du? ich bin, ich heiße,
ich wohne,…

Cselekvések kifejezése:

Was macht … ? liest, klettert, schläft, sitzt, läuft, springt, bellt,
schwimmt…

Életkor kifejezése:

Wie alt bist du? Ich bin …Jahre alt.

Mennyiségek kifejezése:

Wie viele…?

Tulajdonságok kifejezése:

Színek, formák: Wie ist…? Wie sind…? blau, rot, klein, groß,
sauber, schmutzig…

Időbeli viszonyok kifejezése:

Wann…? heute, morgen, übermorgen; napok,
hónapok kifejezése
Óraidőpontok: egész órák

Térbeli viszonyok:

Wo ist…..? oben, unten, vorne, hinten, rechts, links

Birtoklás kifejezése:

Der Tiger hat vier Beine. Opa hat eine Katze. …
Ja,…; Nein,…

A továbbhaladás feltételei az első évfolyam végén
Hallott szöveg értése
A tanuló
-követi a nonverbális elemekkel támogatott és egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi
óravezetést.
-megérti az osztálytermi tevékenységekre vonatkozó, nonverbális eszközökkel támogatott, rövid és
egyszerű tanári utasításokat.
-megérti az ismert témákhoz kapcsolódó, egy-egy szóból, rövid mondatból álló kérdéseket és
kijelentéseket.
Beszédkészség
Szóbeli interakció
A tanuló
-aktívan és örömmel vesz részt az interakciót igénylő tevékenységekben.
-beszédszándékát egyszerű nyelvi eszközökkel fejezi ki, szükség szerint nonverbális elemekkel
támogatva.
-tud a számára ismert témákról egyszerű kérdéseket feltenni, illetve a hozzá intézett kérdésekre
egyszerű nyelvi eszközökkel reagálni.
-minta alapján rövid párbeszédeket folytat társaival a tanult témákról.
-részt vesz rövid, egyszerű szövegek közös előadásában.
-törekszik a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó elsajátítására.
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Összefüggő beszéd
A tanuló
-elmond rövid, egyszerű szövegeket.
-társaival közösen előad egyszerű szöveget, párbeszédet, tanári segítséggel.
-számára ismert témákról, a környezetében előforduló tárgyakról, élőlényekről, eseményekről beszél
röviden, összefüggően, nonverbális elemekkel támogatva.
-bemutatja munkáját egyszerű nyelvi eszközökkel.
-törekszik a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó elsajátítására.
Tevékenységi formák
egyéni munka
pármunka
csoportmunka
szóbeli utasításra adott testi válasz
autentikus dalok, versek, kiszámolók, játékok, mesék feldolgozása, eljátszása
kereszttantervi kapcsolatokhoz fűződő tevékenységek (rajzolás, színezés, hajtogatás, daltanulás, mérés,
csoportosítás, mozgásos játékok)
Ellenőrzés, értékelés
A szóbeli értékelés és ellenőrzés formái
Dalok, mondókák előadásának értékelése.
Szókincs, szóbeli interakció értékelése.
Beszédkészség
Szókincs, kiejtés
Az írásbeli értékelés és ellenőrzés formái
Házi feladat
Rajzos feladatlap
Szövegértés ellenőrzése
A célnyelvi óravezetés megértése és követése
Hozzárendelés (kép-kép, igaz-hamis)
Félévkor és év végén szöveges értékelést kapnak a tanulók.
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2. évfolyam

2. évfolyam

Heti óraszám
5

Tematikai egység, témakör

Órakeret

Személyes vonatkozások, család
Környezetünk
Az iskola
Életmód
Szabadidő, szórakozás
Gyakorlás
Ismétlés, összefoglalás
Témazáró dolgozat, javítás
Projektmunka
Az összes óraszám
Témakörök
Család
Én és a családom. Tulajdonságok
(Wie? kérdőszó, ist-sind
használata).
Családtagok hétköznapi
tevékenységei. (Was macht…?
használata)
Családtagok bemutatása.(Er, sie,
es használata.)
Környezetünk
Otthonom, szűkebb környezetem.
( Wer?, was? kérdőszavak
használata.) Szobák, helyiségek
megnevezése
Kedvenc játékaim.

14
20
14
48
40
18
12
12
2
180
Órakeret
14

Kapcsolódási pontok
Környezetismeret: együttélés a családban.

20

Környezetismeret: lakóhelyi környezet.
Matematika: tájékozódás a térben
Környezetismeret: élőlények csoportosítása
élőhely, táplálkozási mód, egyéb tulajdonságok
szerint; változatos élővilág.

Kisállatok.
Kedvenc állataim.
Állatok a ház körül.
Vadon élő és állatkerti állatok.
Iskola, barátok
Iskolám, osztálytermünk. (einkein használata)
Iskolai tevékenységek
megnevezése. (was macht….? was
machen….? használata)
Osztálytársaim, barátaim
megnevezése, néhány tulajdonság.
Névjegykártya készítése.

Éves óraszám
180

Matematika: halmazok, adatgyűjtés, adatok
lejegyzése.
14

Környezetismeret: baráti kapcsolatok, iskolai
közösségek.
Matematika: tájékozódás a térben, halmazok.

Környezetismeret: az ember megismerése és
egészsége
Matematika: állítások igazságának eldöntése,

Étkezés

10

Napi étkezések. Egyszerű
receptek és azok megértése.
Kedvenc ételeim, italaim.
Egészséges táplálkozás.
Életmód
A hét napjai, napirend, napszakok
ismerete. (am Montag,
használata) Üdvözlések
Évszakok és hónapok. (Wann?
kérdőszó, im April használata.)
Az óra.
Időjárás.
Számok 100-ig.

48

Matematika: számok írása, olvasása, állítások
igazságának eldöntése, tapasztalati adatok

Öltözködés
Évszakok és ruhadarabok.
(Főnevek egyes és többes száma.)
Kedvenc ruháim.
Szabadidő, szórakozás
Szabadidős játékok
Kedvenc időtöltésem.
Játékok megnevezése

Környezetismeret: az idő mérése, az idő
kifejezése a mindennapi kommunikációban;
a napszakok, az évszakok váltakozása.

Környezetismeret; technika, életvitel és
gyakorlat: egészséges életmód - öltözködés.

40

Matematika: halmazok.
Ének-zene: zenehallgatás.
Vizuális kultúra: kreatív alkotások.
Környezetismeret: testrészek, egészségvédelem.
Testnevelés és sport: mozgásos játékok.

Sportok megnevezése
Környezetismeret: közlekedési ismeretek

Közlekedési eszközök neve

Környezetismeret: ünnepek, hagyományok.

Ünnepek és hagyományok
Az én ünnepeim. Mártonnap,mikulás, karácsony, farsang,
húsvét, anyák napja, gyereknap –
születésnap.
Ünnepek itthon és a célnyelvi
kultúrában: Márton-nap

A nyelvtanulás a második 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,
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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. A második évfolyam 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.
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.
Fejlesztési egység

Előzetes tudás

A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai

Hallott szöveg értése
A tanuló magával hozza meglévő tapasztalatait, elképzeléseit.
Otthon és az első évfolyamon szerzett készségek, személyes és
szociális kompetenciák, tanulási képességek. Játékok,
szituációs feladatok az otthoni és az iskolai életből.
A tanuló követi a nonverbális elemekkel támogatott, célnyelvi
óravezetést;
Követi a lassú és tiszta kiejtésű beszédet;
Felismeri és végrehajtja az általa már hallott utasításokat;
A hallott szöveg tartalmát különböző módokon (mozgás, hang,
rajz) meg tudja jeleníteni;
Rövid, egyszerű szövegeket, pl. mondókákat memoriterként
órákon is el tud mondani;
Tud egyszerű szövegben hallott információt más tevékenység
során felhasználni;
Megérti a gyakoribb, mindennapi, nagyon egyszerű szavakat
és fordulatokat, amelyek a személyével, közvetlen
környezetével kapcsolatosak.
Szóbeli interakció

Fejlesztési egység

Előzetes tudás

A tanuló magával hozza meglévő tapasztalatait, elvárásait.
Otthon és az iskola első évfolyamán szerzett tapasztalatok,
készségek, személyes és szociális kompetenciák, tanulási
képességek, a tanuló természetes kíváncsisága, motivációja.
Játékok, szituációs feladatok az otthoni és az iskolai életből.
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A tematikai egység nevelésifejlesztési 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 használata.
Kérés, köszönet, sajnálkozás kifejezése.
Rövid, különálló, előre begyakorolt megnyilatkozások megértése és reagálás azokra.
Ismert témákhoz kapcsolódó egyszerű nyelvi eszközöket és nonverbális elemeket tartalmazó
néhány mondatos 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.

A fejlesztés várt
eredményei a
második
évfolyam végén

KER szintben nem megadható.
A tanuló aktívan részt vesz a célnyelvi tevékenységekben, követi a célnyelvi
óravezetést, az egyszerű tanári utasításokat, megérti az egyszerű, ismerős
kérdéseket, válaszol ezekre, kiszűri egyszerű, rövid szövegek lényegét.
Elmondja a tanult verseket, mondókákat .
Ismert szavakat, rövid szövegeket elolvas és megért jól ismert témában.
Tanult szavakat, ismerős mondatokat lemásol.

Fogalomkörök:
A főnév neme:

der, die, das névelő

A főnév száma:

Egyes szám, többes szám

Létezés kifejezése:

Wer bist du? Wer ist das? Wer ist was?

Cselekvés, történés kifejezése:

Was macht? Ich heiße… Ich wohne…

Birtoklás kifejezése:

Ich habe…
mein, meine, dein, deine

Térbeli viszonyok kifejezése:

oben, unten, rechts, links, vorne, hinten…;im
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Zoo, im Zimmer…
Időbeli viszonyok kifejezése:

Wann…? heute, morgen, übermorgen; napok,
napszakok, hónapok kifejezése
Óraidőpontok:egész és fél órák

Mennyiségi viszonyok kifejezése:

Számok 100-ig, határozott mennyiség,
határozatlan mennyiség

Minőségi viszonyok kifejezése:

tulajdonságok, színek, formák

Tagadás kifejezése:

nein, nicht,
kein, keine

A továbbhaladás feltételei a második évfolyam végén
Hallott szöveg értése
A tanuló
-követi a nonverbális elemekkel támogatott és egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi
óravezetést.
-megérti az osztálytermi tevékenységekre vonatkozó, nonverbális eszközökkel támogatott, rövid és
egyszerű tanári utasításokat.
-megérti az ismert témákhoz kapcsolódó, egy-egy szóból, rövid mondatból álló kérdéseket és
kijelentéseket.
Beszédkészség
Szóbeli interakció
A tanuló
-aktívan és örömmel vesz részt az interakciót igénylő tevékenységekben.
-beszédszándékát egyszerű nyelvi eszközökkel fejezi ki, szükség szerint nonverbális elemekkel
támogatva.
-tud a számára ismert témákról egyszerű kérdéseket feltenni, illetve a hozzá intézett kérdésekre
egyszerű nyelvi eszközökkel reagálni.
-minta alapján rövid párbeszédeket folytat társaival a tanult témákról.
-részt vesz rövid, egyszerű szövegek közös előadásában.
-törekszik a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó elsajátítására.
Összefüggő beszéd
A tanuló
-elmond rövid, egyszerű szövegeket.
-társaival közösen előad egyszerű szöveget, párbeszédet, tanári segítséggel.
-számára ismert témákról, a környezetében előforduló tárgyakról, élőlényekről, eseményekről beszél
röviden, összefüggően, nonverbális elemekkel támogatva.
-bemutatja munkáját egyszerű nyelvi eszközökkel.
-törekszik a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó elsajátítására.
Olvasott szöveg értése
A tanuló
-észreveszi az anyanyelven, illetve a tanult idegen nyelven történő olvasás közötti különbségeket.
-képes ismert szavak néma olvasására és megértésére, valamint tanári minta után a szavak helyes
felolvasására.
-képes rövid szöveg közös megismerése és feldolgozása után az önálló olvasására.
-bekapcsolódik olvasást igénylő játékos nyelvi tevékenységekbe.
-követi az ismert témákról elhangzó szöveg írott változatát.
-felfedezi az ismert szavakat és kifejezéseket idegen forrásban.
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Íráskészség
A tanuló
-észreveszi az anyanyelvén, illetve a tanult idegen nyelven történő írás közötti különbségeket.
-ismeri az adott nyelv ábécéjét.
-különböző nyelvi tevékenységek során lemásol, illetve leír rövid szavakat, mondatokat.
-bekapcsolódik írást igénylő játékos nyelvi tevékenységekbe.
Tevékenységi formák
egyéni munka
pármunka
kooperatív technikák
csoportmunka
forgószínpad
drámajáték
miniprojektek
szóbeli utasításra adott testi válasz
autentikus dalok, versek, kiszámolók, játékok, mesék, történetek feldolgozása, eljátszása
kereszttantervi kapcsolatokhoz fűződő tevékenységek (rajzolás, színezés, hajtogatás, daltanulás, mérés,
csoportosítás, mozgásos játékok)
Ellenőrzés, értékelés
A szóbeli értékelés és ellenőrzés formái
A tanult dalok, mondókák, mesék, történetek előadása
A tanult kérdésekre adott válaszok értékelése
Beszédkészség
Szókincs, kiejtés, szóbeli interakció, intonáció, beszédtempó
Az írásbeli értékelés és ellenőrzés formái
Házi feladat
Helyesírás, szókincs ellenőrzése másolással
Szavak, mondatok másolása
Szövegértést ellenőrző feladattípusok
Célnyelvi óravezetés megértése és követése
igaz-hamis, hozzárendelés (kép-kép, kép-szöveg, szöveg-szöveg)
Félévkor szöveges értékelést kapnak a tanulók, év végén érdemjegyet.

3. évfolyam
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3. évfolyam

Heti óraszám
5

Tematikai egység, témakör

Éves óraszám
180

Órakeret

Család
Otthon
Étkezés
Idő, időjárás
Öltözködés
Sport
Iskola, barátok
Szabadidő
Természet, állatok
Ünnepek és hagyományok
Fantázia és valóság
Ismétlés, összefoglalás
Témazáró dolgozat, javítás
Projektmunka, számítógépes óra
Gyakorlás
Az összes óraszám

18
20
12
8
8
10
16
8
16
8
9
8
16
5
18
180

Témakörök
Család
Én és a családom.
Családtagok bemutatása.

Órakeret
18

Kapcsolódási pontok
Környezetismeret: együttélés a
családban.

Otthon
Otthonom, szűkebb környezetem.
Kedvenc játékaim.
Lakóhelyem, tágabb környezetem.
Étkezés
Napi étkezések.
Kedvenc ételeim, italaim.
Egészséges táplálkozás.

20

Idő, időjárás
Évszakok és hónapok.
A hét napjai és napszakok.
Az óra.
Időjárás.

8

Öltözködés
Évszakok és ruhadarabok.
Kedvenc ruháim.
Sport
Testrészek és mozgás.
Kedvenc sportom.

8

Környezetismeret: lakóhelyi
környezet.
Matematika: tájékozódás a térben,
halmazok.
Környezetismeret: az ember
megismerése és egészsége: tápanyag,
élelmiszer, étrend.
Matematika: halmazok, állítások
igazságának eldöntése, tapasztalati
adatok lejegyzése, táblázatba
rögzítése.
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.
Környezetismeret: egészséges
életmód: öltözködés.
Matematika: halmazok.
Környezetismeret: testrészek,
egészségvédelem.

12

10

16

Iskola, barátok
Iskolám, osztálytermünk.
Tantárgyaim.
Osztálytársaim, barátaim.
Szabadidő
Szabadidős tevékenységek.
Kedvenc időtöltésem.
Természet, állatok
Kisállatok.
Kedvenc állataim.
Állatok a ház körül.
Vadon élő és állatkerti állatok.

16

Ünnepek és hagyományok
Az én ünnepeim.
Ünnepek itthon és a célnyelvi
kultúrában.

8

Fantázia és valóság
Kedvenc meséim, könyveim.
Képzeletem világa.
A cirkusz.

9

Környezetismeret: baráti kapcsolatok,
iskolai közösségek.
Matematika: tájékozódás a térben,
halmazok.
Ének-zene: zenehallgatás.
Vizuális kultúra: kreatív alkotások.
Környezetismeret: napirend.
Környezetismeret: élőlények
csoportosítása élőhely, táplálkozási
mód, egyéb tulajdonságok szerint;
változatos élővilág;
környezetvédelem.
Matematika: halmazok, adatgyűjtés,
adatok lejegyzése.
Környezetismeret: ünnepek,
hagyományok.
Magyar nyelv és irodalom: jeles
napok.

8
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Dráma és tánc: dramatikus játékok.
Vizuális kultúra: képzeletem világa.
Magyar nyelv és irodalom: mesék,
legendák, mítoszok.

A 3. évfolyam megkezdésekor 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. 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.
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
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mindig csak akkor, ha azok a nyelvtanulás során már többször előfordultak, ismertté váltak a tanulók
számára. Fontos, hogy a szabályszerűségeket a tanulók fedezzék fel, és a pedagógus segítségével ők
vonják le a következtetéseket.
Az előző szakaszhoz képest nagyobb hangsúlyt kap az önálló tanulásra való felkészítés, az egyéni
nyelvtanulási stratégiák kialakítása.
Fejlesztési egység
Előzetes tudás

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési céljai

Hallott szöveg értése
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 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 tanári segítséggel
(rávezetés, segítő kérdések) megkísérli kiszűrni a lényeget és
néhány konkrét információt ismert témájú rövid, egyszerű
szövegekből;
egyre önállóbban alkalmaz néhányat a megértést segítő alapvető
stratégiák közül.

A fejlesztés tartalma
Az egyszerűbb 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).
Egyszerű, rövid kérdések és néhány rövid mondatból álló szövegek megértése a tanulóhoz közel
álló, ismert témákról.
Az életkornak megfelelő, ismert, egyszerű témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus
szövegek bemutatásának, előadásának aktív követése; a szövegekben a tanult nyelvi elemek
felismerése; 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 támaszkodás.
Tanári ösztönzésre a hallott szövegből kiszűrt információk összekapcsolása a témával kapcsolatos
egyéb ismeretekkel. Következtetések levonása a tartalomra vonatkozóan.
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

Előzetes tudás

Szóbeli interakció
Aktív részvétel az órai tevékenységekben, a célnyelvi
óravezetés követése, az egyszerű tanári utasítások és
kérdések, valamint a korábban feldolgozott szövegek
megértése. Begyakorolt rövid párbeszédekben részvétel
egyszerű nyelvi eszközök alkalmazásával.
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A tematikai egység nevelésifejlesztési 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;
tanári segítséggel rövid beszélgetést folytat számára ismert
témákról egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt
beszédfordulatokkal;
mind jobban 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, egyszerű válaszokkal, cselekvéssel való reagálás ismert témákhoz vagy osztálytermi
szituációkhoz kapcsolódó, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre, kérésekre,
felszólításokra.
Egyszerű nyelvtani formában kérdések feltevése sokat gyakorolt, 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).
Meg nem értés esetén nonverbális elemekkel, pl. testbeszéddel támogatott ismétlés, magyarázat
kérése.
Hallott, látott jelenségekre (pl. 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

Előzetes tudás

A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai

Összefüggő beszéd
Egyre aktívabb 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 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;
munkáját egyszerű nyelvi eszközökkel mutatja be;
képes alkalmazni a célnyelven tanult tantárgyak
szókincsét;
törekszik arra, hogy egy-egy megtanult szöveget a
célnyelvi normához közelítő kiejtéssel, intonációval és
beszédtempóban mondjon el.
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A fejlesztés tartalma
Gyermekirodalmi mű (pl. vers, dal, mese), történet, cselekvéssor közös vagy önálló előadása
társak, másik osztály, szülők vagy tanárok részére.
Minta alapján, tanári segítséggel összefüggő szöveg alkotása; szavak, szócsoportok,
cselekvéssorok összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, de, azután).
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

Előzetes tudás

A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai

Olvasott szöveg értése
A tanulónak minimális ismeretei vannak a célnyelv írott
változatának sajátosságairól. Az egyszerű szavak, nagyon
rövid mondatok nyomtatott képét felismeri, jelentésüket
többnyire megérti.
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 szövegekből tanári segítséggel kiszűr néhány
alapvető információt;
az olvasott szövegre vonatkozó egyszerű feladatokat végez
el;
fel lehet kelteni érdeklődését 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).
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: történetek, hirdetések,
plakátok, egyszerű katalógusok, egyszerű üzenetek, útleírások, képeslapok, feliratok,
nyomtatványok hagyományos és online formában.

Fejlesztési egység

Előzetes tudás

Íráskészség
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 nevelésifejlesztési 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
egyszerű írásbeli feladatokat végez el;
bekapcsolódik írást igénylő játékos nyelvi
tevékenységekbe;
törekszik arra, hogy alkalmazza 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).
Minta alapján különböző műfajú, egyszerű, rövid szövegek írása (pl. hagyományos vagy
elektronikus képeslap, üdvözlőlap, meghívó, üzenet, SMS, e-mail).
Projektmunka készítése (pl. poszterek, hirdetések, faliújságok, tájékoztató táblák, ismertetők).
Az életkornak megfelelő irodalmi művek (pl. mesék, történetek) bizonyos elemeinek
megváltoztatása, átírása.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: leírás, felirat, utasítás,
képeslap, üdvözlőkártya, meghívó, üzenet, SMS, e-mail, levél, adatlap, dalszöveg,
keresztrejtvény.

A fejlesztés várt eredményei a
harmadik évfolyam végén

A tanuló egyre jobban érti 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 írott szövegeket alkot.

Fogalomkörök
cselekvés, történés,
létezés kifejezése

igeragozás jelen időben egyes és többes számban
erős igék
elváló igék

birtoklás kifejezése

haben igével
birtokos névmással (enyém, tiéd)

térbeli viszonyok
kifejezése

irányok, helymeghatározás
elöljárószavak: in, aus
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időbeli viszonyok
kifejezése
mennyiségi viszonyok
kifejezése
minőségi viszonyok, tulajdonságok
kifejezése

időpont: egész, fél, háromnegyed óra, hétköznapi
időpontok; nap, napszak, évszak
tőszámnév, sorszámnév
határozott mennyiség
határozatlan mennyiség
melléknevek, ellentétpárok

esetviszonyok
kifejezése

főnevek alany és tárgy esetben

szövegösszetartó
eszközök

kötőszók (egyenes szórend)

tagadás

nein, nicht, kein, keine

összetett szavak

szóösszetétel alkotása

kérdések feltevése

eldöntendő, kiegészítendő kérdések

A továbbhaladás feltételei a 3. évfolyamon:
Hallott szöveg értése
A tanuló
-követi a nonverbális elemekkel támogatott és egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi
óravezetést.
-megérti az osztálytermi tevékenységekre vonatkozó, nonverbális eszközökkel támogatott, rövid és
egyszerű tanári utasításokat.
-megérti az ismert témákhoz kapcsolódó, egy-egy szóból, rövid mondatból álló kérdéseket és
kijelentéseket.
-felismeri rövid, egyszerű szövegekben az ismerős szavakat, fordulatokat, és megpróbál ezekből a
lehetséges tartalomra következtetni.
Beszédkészség
Szóbeli interakció
A tanuló
-aktívan és örömmel vesz részt az interakciót igénylő tevékenységekben.
-beszédszándékát egyszerű nyelvi eszközökkel fejezi ki, szükség szerint nonverbális elemekkel
támogatva.
-tud a számára ismert témákról egyszerű kérdéseket feltenni, illetve a hozzá intézett kérdésekre
egyszerű nyelvi eszközökkel reagálni.
-minta alapján rövid párbeszédeket folytat társaival a tanult témákról.
-részt vesz rövid, egyszerű szövegek közös előadásában.
-törekszik a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó elsajátítására.
Összefüggő beszéd
A tanuló
-elmond rövid, egyszerű szövegeket.
-társaival közösen előad egyszerű szöveget, párbeszédet, tanári segítséggel.
-számára ismert témákról, a környezetében előforduló tárgyakról, élőlényekről, eseményekről beszél
röviden, nonverbális elemekkel támogatva.
-törekszik a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó elsajátítására.
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Olvasott szöveg értése
A tanuló
-észreveszi az anyanyelven, illetve a tanult idegen nyelven történő olvasás közötti különbségeket.
-képes ismert szavak néma olvasására és megértésére, valamint tanári minta után a szavak helyes
felolvasására.
-képes rövid szöveg közös megismerése és feldolgozása után az önálló olvasására.
-bekapcsolódik olvasást igénylő játékos nyelvi tevékenységekbe.
-követi az ismert témákról elhangzó szöveg írott változatát.
-felfedezi az ismert szavakat és kifejezéseket idegen forrásban.
-megtapasztalja a célnyelvi olvasás élményét.
Íráskészség
A tanuló
-észreveszi az anyanyelvén, illetve a tanult idegen nyelven történő írás közötti különbségeket.
-ismeri az adott nyelv ábécéjét.
-különböző nyelvi tevékenységek során lemásol, illetve leír rövid szavakat, mondatokat.
-bekapcsolódik írást igénylő játékos nyelvi tevékenységekbe.
Tevékenységi formák
egyéni munka
pármunka
kooperatív technikák
csoportmunka
forgószínpad
drámajáték
miniprojektek
szóbeli utasításra adott testi válasz
autentikus dalok, versek, kiszámolók, játékok, mesék, történetek feldolgozása, eljátszása
kereszttantervi kapcsolatokhoz fűződő tevékenységek (rajzolás, színezés, hajtogatás, daltanulás, mérés,
csoportosítás, mozgásos játékok)

Ellenőrzés értékelés
A szóbeli értékelés és ellenőrzés formái
Rövidebb tanulói megnyilvánulások, hozzászólások értékelése.
Az ismert témákhoz kapcsolódó összefüggő szöveg szóbeli előadásának értékelése.
Az írásbeli értékelés és ellenőrzés formái
írásbeli házi feladat
önellenőrző feladatlap,
feladatlap,
szövegkiegészítés.
Szövegértést ellenőrző feladattípusok:
igaz-hamis, feleletválasztós, hozzárendelés (kép-kép, kép-szöveg, szöveg-szöveg), kiegészítendő
kérdések.
Félévkor és évvégén érdemjegyet kapnak a tanulók, ami önértékeléssel kiegészíthető.
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4. évfolyam

4. évfolyam

Tematikai egység, témakör

Heti óraszám
5

Éves óraszám
180

Órakeret

Család
Otthon
Étkezés
Idő, időjárás
Öltözködés
Sport
Iskola, barátok
Szabadidő
Természet, állatok
Ünnepek és hagyományok
Fantázia és valóság
Gyakorlás
Ismétlés, összefoglalás
Témazáró dolgozat, javítás
Projektmunka, számítógépes óra
Évfolyamdolgozat
Az összes óraszám

18
16
15
12
12
10
14
8
18
8
10
18
5
10
5
1
180

Témakörök
Család
Én és a családom.
Családtagok bemutatása.

Órakeret
18

Kapcsolódási pontok
Környezetismeret: együttélés a
családban.

Otthon
Otthonom, szűkebb környezetem.
Kedvenc játékaim.
Lakóhelyem, tágabb környezetem.
Étkezés
Napi étkezések.
Kedvenc ételeim, italaim.
Egészséges táplálkozás.

16

Idő, időjárás
Évszakok és hónapok.
A hét napjai és napszakok.
Az óra.
Időjárás.

12

Öltözködés
Évszakok és ruhadarabok.

12

Környezetismeret: lakóhelyi
környezet.
Matematika: tájékozódás a térben,
halmazok.
Környezetismeret: az ember
megismerése és egészsége: tápanyag,
élelmiszer, étrend.
Matematika: halmazok, állítások
igazságának eldöntése, tapasztalati
adatok lejegyzése, táblázatba
rögzítése.
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.
Környezetismeret: egészséges
életmód: öltözködés.

15
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Kedvenc ruháim.
Sport
Testrészek és mozgás.
Kedvenc sportom.
Iskola, barátok
Iskolám, osztálytermünk.
Tantárgyaim.
Osztálytársaim, barátaim.
Szabadidő
Szabadidős tevékenységek.
Kedvenc időtöltésem.
Természet, állatok
Kisállatok.
Kedvenc állataim.
Állatok a ház körül.
Vadon élő és állatkerti állatok.

Matematika: halmazok.
Környezetismeret: testrészek,
egészségvédelem.

10

Környezetismeret: baráti kapcsolatok,
iskolai közösségek.
Matematika: tájékozódás a térben,
halmazok.
Ének-zene: zenehallgatás.
Vizuális kultúra: kreatív alkotások.
Környezetismeret: napirend.
Környezetismeret: élőlények
csoportosítása élőhely, táplálkozási
mód, egyéb tulajdonságok szerint;
változatos élővilág;
környezetvédelem.
Matematika: halmazok, adatgyűjtés,
adatok lejegyzése.
Környezetismeret: ünnepek,
hagyományok.
Magyar nyelv és irodalom: jeles
napok.

14

8

18

Ünnepek és hagyományok
Az én ünnepeim.
Ünnepek itthon és a célnyelvi
kultúrában.

8

Fantázia és valóság
Kedvenc meséim, könyveim.
Képzeletem világa.
A cirkusz.

10

Dráma és tánc: dramatikus játékok.
Vizuális kultúra: képzeletem világa.
Magyar nyelv és irodalom: mesék,
legendák, mítoszok.

A 4. évfolyam megkezdésekor a tanulók már tudnak idegen nyelven írni, olvasni. 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 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.
Folytatódik 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
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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.
Az előző szakaszhoz képest nagyobb hangsúlyt kap az önálló tanulásra való felkészítés, az egyéni
nyelvtanulási stratégiák kialakítása.
A negyedik évfolyam végére az elérendő cél a KER szerinti A1-es szint.
Fejlesztési egység
Előzetes tudás

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési céljai

Hallott szöveg értése
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 tanuló követi a komplexebb formában elhangzó és kevesebb
nonverbális elemmel támogatott célnyelvi óravezetést;
megérti az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó, kevesebb
nonverbális elemmel támogatott és bővülő szókinccsel
megfogalmazott, egyszerű tanári utasításokat;
megérti az ismert témákhoz kapcsolódó, rövid mondatokból álló
kérdéseket, néhány rövid mondatból álló megnyilatkozásokat;
felismeri a mindennapi témakörökben elhangzó, egyszerű
szövegekben az ismerős szavakat, szófordulatokat, és tud ezekből
következtetni a szövegek témájára;
a megértést segítő feladatokra támaszkodva kiszűri a lényeget és
néhány konkrét információt, ismert témájú, egyszerű szövegekből;
egyre önállóbban alkalmaz néhányat a megértést segítő alapvető
stratégiák közül.

A fejlesztés tartalma
A komplexebb formában elhangzó és kevesebb nonverbális elemmel támogatott célnyelvi
óravezetés növekvő biztonsággal történő követése (pl. osztálytermi rutincselekvések; a közös
munka megszervezése, eszközhasználat).
Ismert, egyszerű tanári utasítások alaposabb és pontos 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 személyekkel folytatott rövid
párbeszédek, tanári beszéd, interaktív feladatok.
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Fejlesztési egység

Előzetes tudás

A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai

Szóbeli interakció
Aktív részvétel az órai tevékenységekben, a célnyelvi
óravezetés követése, az egyszerű tanári utasítások és
kérdések, valamint a korábban feldolgozott szövegek
megértése. Begyakorolt párbeszédekben, interakciót
igénylő tevékenységekben való részvétel egyszerű nyelvi
eszközök alkalmazásával.
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).
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
és kreatív részvétel.
Nonverbális elemekkel támogatott történet elmondásába való bekapcsolódás az ismert szavak,
kifejezések, beszédfordulatok szintjén.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: dalok, mondókák, versek,
mesék, illusztrált történetek, mozgással kísért rövid cselekvéssorok, kérdések, rövid
párbeszédek, dramatizált jelenetek, néhány mondatos leírások, egyszerű felszólítások, kérések,
információ hiányán illetve különbözőségén alapuló szövegek.
Fejlesztési egység

Összefüggő beszéd

Előzetes tudás

Aktív részvétel az órai tevékenységekben, a célnyelvi
óravezetés követése, az egyszerű tanári utasítások és
kérdések, valamint a korábban feldolgozott szövegek
megértése. Néhány összefüggő mondat elmondása
önmagáról és a tanult témákról. A megismert versek, dalok
felidézése.
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A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai

A tanuló rövid, egyszerű szövegeket mond el, illetve
párbeszédet ad elő társaival közösen, esetenként tanári
segítséggel;
tanult 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.
Fejlesztési egység

Előzetes tudás

A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai

Olvasott szöveg értése
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;
A tanuló 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
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.
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Különböző műfajú szövegek (pl. versek, mesék, történetek, fabulák, viccek) 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

Előzetes tudás

A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai

Íráskészség
A tanuló már ismeri a célnyelv ábécéjét, az egyszerű, rövid
szavakat, mondatokat felismeri.
A tanuló képes felismerni az anyanyelven és a tanult
célnyelven történő írás közti különbséget;
különböző nyelvi tevékenységek során mondatokat másol,
illetve ír le.
A tanuló 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;
részt vesz írást igénylő játékos nyelvi tevékenységekben;
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), minta alapján, egyre önállóbban.
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.

A fejlesztés várt eredményei a
negyedik évfolyam végén

A1 szintű nyelvtudás.
A tanuló megérti a gazdagodó nyelvi eszközökkel
megfogalmazott célnyelvi óravezetést, az ismert témákhoz
kapcsolódó kérdéseket, megnyilatkozásokat, szövegeket.
Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt
beszédfordulatokkal kommunikál.
Az ismert témákhoz kapcsolódó szövegeket felidézi.
Közös feldolgozás után megérti az olvasott szövegek
lényegét, tartalmát.
Ismert témákról egyszerű mondatokat ír, mintát követve
önálló írott szövegeket alkot.
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Fogalomkörök
cselekvés, történés,
létezés kifejezése

igeragozás jelen időben egyes és többes számban
erős igék
elváló igék
múlt idő (Präteritum)
es gibt

birtoklás kifejezése

haben igével
birtokos névmással egyes és többes számban

modalitás kifejezése

módbeli segédigék: wollen, möchten, müssen, mögen,
können
felszólító mód

térbeli viszonyok
kifejezése

irányok, helymeghatározás
elöljárószavak tárgy- és részes esettel

időbeli viszonyok
kifejezése

múlt idő, időtartam kifejezése (von … bis)
időpont: óraidőpont, hivatalos időpont, hétköznapi
időpont, nap, napszak, évszak, év

mennyiségi viszonyok
kifejezése

tőszámnév, sorszámnév
főnevek többes számban

minőségi viszonyok, tulajdonságok
kifejezése

határozó, melléknév
melléknév fokozása

esetviszonyok
kifejezése

főnevek alany és tárgy esetben
személyes névmás tárgy esete
birtokos névmás tárgy esete

szövegösszetartó
eszközök

kötőszók (egyenes szórend)

tagadás

nein, nicht, kein, keine

összetett szavak

névelők

kérdések feltevése

eldöntendő, kiegészítendő kérdések

szórend

főmondat (egyenes szórend)
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A továbbhaladás feltételei a 4. évfolyamon:
Hallott szöveg értése
A tanuló
-követi a nonverbális elemekkel támogatott és egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi
óravezetést.
-megérti az osztálytermi tevékenységekre vonatkozó, nonverbális eszközökkel támogatott, tanári
utasításokat.
-megérti az ismert témákhoz kapcsolódó, rövid mondatból álló kérdéseket és kijelentéseket.
-felismeri az egyszerű szövegekben az ismerős szavakat, fordulatokat, és képes ezekből a lehetséges
tartalomra következtetni.
Beszédkészség
Szóbeli interakció
A tanuló
-aktívan és örömmel vesz részt az interakciót igénylő tevékenységekben.
-beszédszándékát egyszerű nyelvi eszközökkel fejezi ki, szükség szerint nonverbális elemekkel
támogatva.
-tud a számára ismert témákról egyszerű kérdéseket feltenni, illetve a hozzá intézett kérdésekre egyszerű nyelvi eszközökkel reagálni.
-minta alapján rövid párbeszédeket folytat társaival a tanult témákról.
-részt vesz rövid, egyszerű szövegek közös előadásában.
-törekszik a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó elsajátítására.
Összefüggő beszéd
A tanuló
-elmond rövid, egyszerű szövegeket.
-társaival közösen előad egyszerű szöveget, párbeszédet, tanári segítséggel.
-számára ismert témákról, a környezetében előforduló tárgyakról, élőlényekről, eseményekről beszél tömören, összefüggően, nonverbális elemekkel támogatva.
-bemutatja munkáját egyszerű nyelvi eszközökkel.
-törekszik a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó elsajátítására.
Olvasott szöveg értése
A tanuló
-képes rövid szöveg közös megismerése és feldolgozása után az önálló olvasására.
-bekapcsolódik olvasást igénylő játékos nyelvi tevékenységekbe.
-követi az ismert témákról elhangzó szöveg írott változatát.
-felfedezi és megérti az ismert szavakat és kifejezéseket, szóösszetételeket, idegen forrásban.
-megtapasztalja az önálló célnyelvi olvasás élményét.
Íráskészség
A tanuló
-különböző nyelvi tevékenységek során lemásol, illetve leír szavakat, mondatokat, rövid
szövegrészleteket, szövegeket.
-aktívan részt vesz írást igénylő játékos, kreatív nyelvi tevékenységekben.
Tevékenységi formák
egyéni munka
pármunka
kooperatív technikák
csoportmunka
forgószínpad
drámajáték
miniprojektek
szóbeli utasításra adott testi válasz
autentikus dalok, versek, kiszámolók, játékok, mesék, történetek feldolgozása, eljátszása
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kereszttantervi kapcsolatokhoz fűződő tevékenységek (rajzolás, színezés, hajtogatás, daltanulás, mérés,
csoportosítás, mozgásos játékok)
Ellenőrzés, értékelés
A szóbeli értékelés és ellenőrzés formái
Rövidebb tanulói megnyilvánulások, hozzászólások értékelése.
Az ismert témákhoz kapcsolódó összefüggő szöveg szóbeli előadásának értékelése.
Az írásbeli értékelés és ellenőrzés formái
írásbeli házi feladat
önellenőrző feladatlap,
feladatlap,
szövegkiegészítés.
Szövegértést ellenőrző feladattípusok:
igaz-hamis, feleletválasztós, hozzárendelés (kép-kép, kép-szöveg, szöveg-szöveg), kiegészítendő
kérdések.
Félévkor és évvégén érdemjegyet kapnak a tanulók, ami önértékeléssel kiegészíthető.
A negyedik évfolyam végén a tanulók írásbeli belső vizsgát tesznek.
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