Német nyelv
1-8. évfolyam
Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljai és tartalma összhangban vannak az alaptanterv többi
műveltségi területének céljaival és tartalmával, valamint az Európa Tanács ajánlásaival:
„Európa népei sok, egymástól különböző nemzetből, közösségből, kultúrából és nyelvi csoportból
egy egységes uniót alakítanak ki. Ez az unió a gondolatok és hagyományok egyenlő alapon történő
cseréjére épül, és azon alapul, hogy a különböző történelmi múlttal, ám közös jövővel rendelkező
népek kölcsönösen elfogadják egymást. Ezért még soha nem volt ennyire fontos az, hogy polgárai
rendelkezzenek azokkal a képességekkel, melyek szomszédaik megértéséhez és az azokkal való
kommunikációhoz szükségesek. Tehát el kell sajátítanunk az egymással való eredményes
kommunikációhoz és egymás megértéséhez szükséges készségeket. Más nyelvek ismerete arra
ösztönzi az embert, hogy nyitottabb legyen mások, illetve mások kultúrája és szemlélete felé.
A gazdasági, társadalmi és környezeti megújulás 2000 márciusában elindított lisszaboni
stratégiájának keretében az Unió az évtized végére a világ legversenyképesebb tudásalapú gazdasága
kíván lenni. Ennek eléréséhez kulcsfontosságú egy tudásalapú társadalom építése. A nyelvtanulás
fejleszti a kognitív készségeket és megerősíti a nyelvtanuló anyanyelvi készségeit, ezen belül az írásés olvasási készséget. Az állampolgárok nyelvi készségeinek fejlődése sok más, európai szintű politika
számára is hasznos lehet. Röviden szólva, más nyelvek megértésének és kommunikációban való
használatának a képessége minden európai polgár számára alapvető készség.
Az Európai Parlament 2001. december 13-i határozata a nyelvtanulást és nyelvi sokszínűséget
támogató intézkedésekre szólított fel. 2002. február 14-én az Oktatási Miniszterek Tanácsa felkérte a
tagállamokat arra, hogy tegyenek konkrét lépéseket a nyelvi sokszínűség és a nyelvtanulás elősegítése
érdekében, és kérte az Európai Bizottságot, hogy dolgozzon ki javaslatokat ezeken a területeken. Az
akcióterv elkészítése során az Európai Bizottság széleskörű nyilvános konzultációt folytatott, majd ezt
a civil társadalom képviselőinek konferenciája zárta, melyre 2003. április 10-én került sor
Brüsszelben. A konferencián a válaszadók elfogadták a Bizottság jelenlegi helyzetről szóló
elemzésének legfontosabb üzenetét és jövőre vonatkozó javaslatait. Egyetértés volt például abban,
hogy kívánatos lenne az élethosszig tartó tanulás jegyében, a kisgyermekkortól kezdve minden európai
polgár számára lehetővé tenni, hogy élvezhesse a soknyelvűség előnyeit. Széles körű támogatást nyert
az, hogy emelni kell a nyelvtanítás színvonalát, mivel a nyelvi kompetencia azok közé az alapvető
készségek közé tartozik, melyekre mindenkinek szüksége van a képzésben, a foglalkoztatásban, a
kultúrák találkozása során és az önmegvalósításhoz. Azok, akik gyermekkorban kezdik a
nyelvtanulást, jobban tudatában lesznek saját kulturális értékeiknek, saját kultúrájuk hatásainak,
nagyobb megbecsülést mutatnak más kultúrák iránt, nyitottabbak és érdeklődőbbek lesznek mások
iránt.
A tagállamok egyetértenek abban, hogy a hangsúly a hatékony kommunikáció képességére, azaz az
aktív készségekre, és ne a passzív tudásra helyeződjön. A cél nem az anyanyelvi szint elérése, hanem a
megfelelő szintű olvasási, szövegértési, írás- és beszédkészség elsajátítása.
Az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy az európai szintű akcióknak a következő kulcsterületekre
kell irányulniuk: a nyelvek befogadó jellegű szemléletének támogatása, nyelvbarát közösségek
kialakítása, a nyelvtanulási kínálat és a nyelvtanulási lehetőségek igénybevételének a javítása.”
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1-4. évfolyamok
Az 1- 4. évfolyamon nyelvoktatás csakis nyelvelsajátítás, és nem nyelvtanulás formájában
megy végbe. A készségek közül a hallott szöveg értésének fejlesztése a legfontosabb,
melynek fejlődését az órai utasítások és a cselekvésre épülő játékos feladatok teljesítéséből
követhetjük nyomon. A beszéd eleinte az egyszavas válaszoktól (igen, nem, név, szín, szám
stb.), a memorizált, elemezetlen nagyobb egységek használatáig terjed (köszönés, mondóka,
játék, dal), de később a követelmények a természetes nyelvelsajátítás folyamatát tükrözve a
szó és az egyszerű mondat szintjén mozognak. A gyerekek órai beszédének természetes része
a magyar nyelvű kérdés és válasz, amelyet visszajelzésként, megerősítésként használnak a
tanár célnyelvhasználatával párhuzamosan. Ne féljünk tehát néha mi is magyarul megszólalni,
de természetesen törekedjünk az idegen nyelvű óravezetésre, és biztassuk a gyerekeket, hogy
ők is minél többet beszéljenek a tanult idegen nyelven.
A kerettanterv az anyanyelven megismert témakörökre, beszédszándékokra,
fogalomkörökre és tévékénységekre épül.
A legfontosabb feladatok a következők:
 Az idegen nyelv tanulásának megszerettetése játékos megközelítéssel.
 A nyelv hangzásvilágának, zenéjének megismerése.
 Az artikulációs bázis fejlesztése, a speciális hangzók, hanglejtés, szóhangsúly
megfigyelése.
 Az idegen nyelven való önkifejezés megismerése.
 Bepillantás más nép életébe, kultúrájába, szokásaiba.
 A főbb nyelvtani alapegységek tanulásának alapozása, illetve megkezdése. A
továbbiakban erre koncentrikusan bővülve épülhet a tananyag.
 Dalok, versek megismerése, amelyek tematikusan segítik a beszélt nyelv és nyelvtan
elsajátítását.
 Aktív és passzív szókincs gyűjtése a dalokon, a játékokon keresztül is.
 Az utasítások megértése és végrehajtása.
 Mondatok átalakítása szócserével, használatuk élő helyzetekben is.
 Cselekvéssel összekötött szövegek, rímek, szerepjátékok tanulása.
 Az együttműködési készség fejlesztése. (A tanuló tudjon részt venni pár- és
csoportmunkában.)
 Néhány alapvető nyelvtanulási stratégia megismerése.
A tanulói tevékenységi formák közül elsősorban olyanok ajánlottak, amelyek
összhangban vannak a 6-10 éves gyermek tanulási, ismeretszerzési jellemzőivel. Ebben az
életkorban a gyermek ismeretszerzése a világról és saját magáról három fő úton történik:
cselekvés közben, a felnőttekkel és társaival való interakció közben, illetve az
érzékszervekkel való megismerés útján. A kisiskolás diákok hatékony tanulásában
kiemelkedő jelentőséggel bírnak a mozgásos, játékos tevékenységek. Az ilyen és ehhez
hasonló, érzelemileg átélt szituációk megjelenítése mélyebben rögzül és forrása a későbbi
biztos nyelvhasználatnak.
Ezeknek a figyelembevételével kell megtervezni a tevékenységformákat és a
feladatokat, amelyeknek nagy része olyan, amelyek a hagyományos értelemben nem
minősülnek nyelvi jellegű feladatnak.
 Mozgásos-ritmikus feladatok: éneklés, körjátékok, mondókák, mozgással kísért
versek, szóbeli utasításra végzett cselekvések
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 Manipulatív tevékenységek: rajzolás, színezés, kivágás, gyurmázás, ragasztás,
hajtogatás stb.
 Idegen nyelven történő tanári utasítások végrehajtása
 Szerepjátékok, játékok, társasjátékok
 Mondókák, versek, dalok, körjátékok memorizálása
 Mesehallgatás, a mese eljátszása
A 1- 4. évfolyam tanulói számára olyan munkaformákat célszerű bevezetni a tanítási
gyakorlatba, amelyekben a nyelvtanulás mint élvezetes közös tevékenység jelenik meg. A
későbbi évektől eltérően a kezdeti szakaszban nem az egyéni teljesítmény számít elsősorban.
Ezen a fokon, ahol az érdeklődés felkeltése és ébrentartása a fő, előtérbe kerülnek a
kooperatív, páros és csoportos munkaformák. Ezen munkaformák mind nyelvi, mind
általános nevelési haszonnal járnak. A nyelvi haszon az, hogy a rendelkezésre álló idő alatt
több tanuló kap lehetőséget arra, hogy a célnyelven megszólaljon.
A nyelvtanulás kezdeti szakaszában is elengedhetetlen a tanulók megfelelő mennyiségű
autentikus hanganyaggal való ellátása. Az órai anyagok bemutatásán kívül helyes, ha sok
kapcsolódó dal, vers vagy rigmus is segíti a nyelvi fordulatok beépülését és fejleszti a kiejtést.
5-8. évfolyamok
Az ötödik évfolyam megkezdésekor már minden diák (legalább) egy éve tanulja az idegen nyelvet.
Megértik a tanár kéréseit, óravezetését, ismerősek az órai tevékenységek és az azzal kapcsolatos
kifejezések, motiváltak és bíznak magukban.
A négy tanév céljai között első helyen áll a motiváció fenntartása, a gyerekek sikerélményhez
juttatása pl. életszerű szituációkkal, érdekes – eleinte könnyített, néhány mondatos, majd eredeti –
olvasmányokkal, ritmikus mondókákkal, az életkori sajátosságaiknak megfelelő dalokkal.
Elengedhetetlen a hallás utáni értés fejlesztéséhez, hogy megfelelő mennyiségű autentikus hanganyag
álljon rendelkezésre. Igyekezzünk minél több reáliát felhasználni a tananyagban (pl. zeneszámok, újságok, jegyek, csomagolások stb.)!
Fontos szerephez jut a humor, mind a szövegekben, mind az illusztrációkban, mivel a tapasztalat
azt mutatja, hogy a tanulók sokkal szívesebben, ezért könnyebben is tanulnak humorral átszőtt
tananyagot.
Továbbra is a receptív készségek (hallott és olvasott szöveg értése) fejlesztése áll a középpontban,
de az évek előrehaladtával egyre nagyobb hangsúlyt kap a beszédkészség. Lényeges nevelési cél a
diákok olvasási igényének kialakítása és fejlesztése érdekes, könnyített vagy eredeti, illusztrált
szövegek olvastatásával. A 7. évfolyamtól kezdődően fordítsunk több időt az íráskészség fejlesztésére
is, hiszen a tanulók nagy részének még az anyanyelvén is gondot okoz egy rövid, összefüggő szöveg
megalkotása.
A 10–14 éves korosztály nyelvelsajátítása során jobban támaszkodik memóriájára, mint a célnyelv
szabályrendszerére, de egyre inkább képes szabályszerűségeket észrevenni a nyelvben. A szabályok
ismerete ugyanakkor csak kis mértékben segíti nyelvi fejlődésüket. A nyelvhasználatban a
folyékonyság az erősségük a nyelvhelyességgel szemben, de emellett szükség van a legfontosabb
struktúrák automatizálására is.
A négy év során a diákoknak el kell jutniuk a célnyelv olyan szintű használatához, ami lehetővé
teszi számukra az osztályterem falain kívüli idegen nyelvi hatások (filmek, zene, tévéműsorok, újságok) hasznosítását és az irányított önálló haladást.

A nyolcadik osztály végére nyelvtudásuk eléri azt a mérhető szintet, amellyel képesek
ismert témakörökben idegen nyelvű információt megérteni és adni, interakciókban sikerrel
részt venni, amely cél megegyezik az A1-es szint elérésével (részletesen ld. később).
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A fejlesztési egységek
A fejlesztési feladatok minden nyelvelsajátítási szinten a következő egységekből állnak:






hallott szöveg értése
szóbeli interakció
összefüggő beszéd
olvasott szöveg értése
íráskészség
Fejlesztési feladatok

Az élő idegen nyelv tanításának és tanulásának alapvető célja a használható nyelvtudás megszerzése (= kommunikatív nyelvi kompetenciák kialakítása). Ez az adott szituációnak megfelelő nyelvhasználati képességet jelenti, amelyek mérése és értékelése a négy nyelvi alapkészségen (hallás,
beszéd, olvasás és írás) keresztül történhet.
A kommunikatív nyelvi kompetencia fejlesztése a következőket jelenti:
1. A kötelező oktatás végére a tanulók képesek lesznek egy vagy két idegen nyelvet személyes,
oktatási, közéleti és szakmai kontextusban megfelelően használni.
2. A nyelvtanulás során a tanulókban kialakul a nyelvtanulás, a tanult nyelv, az azt beszélő emberek
és kultúrájuk, valamint általában más nyelvek és kultúrák megismerése iránti kedvező attitűd és
motiváció.
3. Nyelvtudásukat egész életükben képesek lesznek önállóan fenntartani, fejleszteni, emellett újabb
idegen nyelveket hatékonyan és sikeresen elsajátítani.
Az alaptanterv a közoktatás kétéves szakaszaira (6., 8., 10. és 12. évfolyamok végére) minden diák
számára a minimális szintet határozza meg, amelyet a négy alapkészség területén kell teljesíteni. Ezek
a szintek összhangban vannak az európai hatfokú skálán meghatározott szintekkel.
Az alaptantervi követelmények az általános iskola végére minden diák számára legalább egy élő
idegen nyelvből az A2-es szint elérését tűzik ki célul.
Ezen belül a nyelvtanulás az első öt évfolyamon elsősorban játékos ismerkedést jelent az idegen
nyelvvel, de az a cél, hogy a tanulók a 6. osztály végére érjék el az A1-szintet, amely az európai
minimumszint fele (részletesebben ld. a 6. évfolyam továbbhaladási feltételeinél).

Első idegen
nyelv

4. évfolyam

6. évfolyam

8. évfolyam

KER-szintben
nem
megadható

A1

A2

Az európai minimumszint: A1
Ezen a szinten a diák megérti és használja a gyakoribb mindennapi kifejezéseket és a nagyon
alapvető fordulatokat, amelyeknek célja a mindennapi szükségletek konkrét kielégítése. Be tud
mutatkozni, és be tud mutatni másokat, meg tud válaszolni és fel tud tenni személyes jellegű kérdéseket (pl.: hogy hol lakik) ismerős emberekre és dolgokra vonatkozóan. Képes egyszerű interakcióra, amennyiben a másik személy lassan, világosan beszél és segítőkész.
Beszédértés
 Megérti az ismerős szavakat, fordulatokat, amelyek személyére, családjára, közvetlen környezetére
vonatkoznak.
Beszédkészség
Képes egyszerű beszélgetésben részt venni, amennyiben a partner lassan, jól artikulálva
beszél.
Képes feltenni és megválaszolni egyszerű kérdéseket ismerős témára és helyzetre vonatkozóan.
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Lakóhelyét, ismerőseit képes egyszerű fordulatokkal leírni.
Olvasásértés
 Megérti az ismerős szavakat, egyszerű mondatokat feliratokon, reklámokban, katalógusokban.
Írás
 Képes egyszerű nyomtatványt kitölteni, rövid üdvözletet megírni.
Az európai alapszint: A2
Ezen a szinten a diák megért olyan mondatokat és gyakrabban használt kifejezéseket, amelyek az
őt közvetlenül érintő területekhez kapcsolódnak (pl. nagyon alapvető személyes és családdal
kapcsolatos információk, vásárlás, helyismeret, állás). Az egyszerű és begyakorolt nyelvi helyzetekben
tud kommunikálni úgy, hogy egyszerű és direkt módon információt cserél családi vagy mindennapi
dolgokról. Tud egyszerű nyelvi eszközöket használva beszélni saját hátteréről, szűkebb környezetéről
és a közvetlen szükségleteivel kapcsolatos dolgokról.
Beszédértés
 Megérti a leggyakoribb fordulatokat és szókincset, ha számára ismert, közvetlen dologról van szó.
 Megérti a rövid, világos és egyszerű üzenetek, bejelentések, egyéb gyakori szövegek lényegét.
Beszédkészség
 Részt vesz egyszerű, begyakorolt, hétköznapi témáról szóló beszélgetésben, amely közvetlen
információcserét igényel ismert tevékenységgel kapcsolatban.
 Megérteti magát a társasági beszélgetésben.
 Röviden le tudja írni például a családját, lakóhelyét, tanulmányait.
Olvasásértés
 Megérti rövid, egyszerű szövegek, köztük történetek lényegét. A kért információt ki tudja keresni.
Írás
 Rövid feljegyzéseket, üzeneteket, magánlevelet tud írni.

1. évfolyam
Tematikai egység címe

óraszám

család
otthon
étkezés
időjárás
öltözködés
sport
iskola, barátok
szabadidő
természet, állatok
ünnepek, szokások
éves óraszám
10% szabadon tervezhető
éves óraszám összesen

7 óra
7 óra
7 óra
6 óra
6 óra
6 óra
7 óra
6 óra
7 óra
6 óra
65 óra

+10% órái
elosztva
1 óra
1 óra
1 óra
1 óra

1 óra
1 óra
1 óra

7 óra
72 óra

Témakörök az 1. évfolyamra
Kapcsolódási
Ajánlott témakörök, alapkifejezések
pontok
Család
Környezetismeret:
Én és a családom. Családtagok megnevezése,
együttélés a
néhány tulajdonsággal történő bemutatása (alt- családban.
jung, dick-dünn).
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óraszám
7óra

Otthon
Otthonom, szűkebb környezetem. Lakás
helyiségeinek, berendezési tárgyainak
megnevezése, színének, helyének
meghatározása (oben-unten, rechts-links,
vorne-hinten).
Kedvenc játékaim.
Étkezés
Napi étkezések. Ételek, italok nevei, néhány
tulajdonság megnevezése (warm, kalt).
Kedvenc ételeim, italaim.
Egészséges táplálkozás.

Környezetismeret:
lakóhelyi környezet.

7 óra

Matematika:
tájékozódás a térben,
Környezetismeret: az
ember megismerése
és egészsége:
tápanyag, élelmiszer,
étrend.

7 óra

Matematika: állítások
igazságának
eldöntése, tapasztalati
adatok
Környezetismeret: az 6 óra
idő mérése, az idő
kifejezése a
mindennapi
kommunikációban;
a napszakok, az
évszakok
váltakozása.

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

Matematika: számok
írása, olvasása,
állítások igazságának
eldöntése, tapasztalati
adatok lejegyzése,
táblázatba rögzítése.
Környezetismeret;
6 óra
technika, életvitel és
gyakorlat: egészséges
életmód - öltözködés.
Környezetismeret:
6 óra
testrészek,
egészségvédelem.

Öltözködés
Évszakok és ruhadarabok.
Kedvenc ruháim.
Sport
Testrészek

Testnevelés és sport:
mozgásos játékok.

Iskola, barátok
Iskolám, osztálytermünk. Az osztályterem
berendezési tárgyai, iskola felszerelések
megnevezése.

Környezetismeret:
baráti kapcsolatok,
iskolai közösségek.

7 óra

Matematika:
tájékozódás a térben,
Szabadidő
Szabadidős tevékenységek. Tevékenységek

Ének-zene:
zenehallgatás.
6

6 óra

megnevezése, eljátszása.
Kedvenc időtöltésem.

Vizuális kultúra:
kreatív alkotások.
Környezetismeret:
élőlények
csoportosítása
élőhely

Természet, állatok
Kisállatok.
Kedvenc állataim.
Állatok a ház körül.
Vadon élő és állatkerti állatok.

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

Matematika:
halmazok,
adatgyűjtés, adatok
lejegyzése.
Környezetismeret:
ünnepek,
hagyományok.

7 óra

6 óra

KER szintben nem megadható.
A tanuló aktívan részt vesz a célnyelvi tevékenységekben, követi a
A fejlesztés várt
célnyelvi óravezetést, az egyszerű tanári utasításokat, megérti az
eredményei a
egyszerű, ismerős kérdéseket, egyszerűen, röviden válaszol ezekre,
ciklus végén
kiszűri egyszerű, rövid szövegek lényegét.
Elmond néhány verset, mondókát.
2. évfolyam
Tematikai egység címe

óraszám

család
otthon
időjárás
öltözködés
iskola, barátok
szabadidő
természet, állatok
ünnepek, szokások
város, bevásárlás
utazás, pihenés
fantázia és valóság
éves óraszám
10 % szabadon tervezhető órák száma
éves óraszám összesen

6 óra
6 óra
5 óra
6 óra
6 óra
6 óra
6 óra
6 óra
6 óra
6 óra
6 óra
65 óra

+10 % órái
elosztva
1óra
1óra
1óra
1óra
1óra
1óra

1óra

7 óra
72 óra

Ajánlott témakörök a 2. évfolyamra
Kapcsolódási
Ajánlott témakörök, alapkifejezések
pontok
Német hang- és betűkészlet
Magyar nyelv és
irodalom:
magyar hang- és
betűkészlet
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óraszám

Család
Én és a családom. Tulajdonságok (Wie?
kérdőszó, ist-sind használata).
Családtagok hétköznapi tevékenységei. (Was
macht…? használata)
Családtagok bemutatása.(Er, sie, es
használata.)
Otthon
Otthonom, szűkebb környezetem. ( Wer?, was?
kérdőszavak használata.)
Kedvenc játékaim.
Étkezés
Napi étkezések. Egyszerű receptek és azok
megértése.
Kedvenc ételeim, italaim.
Egészséges táplálkozás.

Környezetismeret:
együttélés a
családban.

6 óra

Környezetismeret:
lakóhelyi környezet.

6 óra

Matematika:
tájékozódás a térben
Környezetismeret: az
ember megismerése
és egészsége

6 óra

Matematika: állítások
igazságának
eldöntése,
Környezetismeret: az 6 óra
idő mérése, az idő
kifejezése a
mindennapi
kommunikációban;
a napszakok, az
évszakok
váltakozása.

Idő, időjárás
Évszakok és hónapok. (Wann? kérdőszó, im
April használata.)
A hét napjai és napszakok. Üdvözlések.
Az óra.
Időjárás.
Számok 100-ig.

Matematika: számok
írása, olvasása,
állítások igazságának
eldöntése, tapasztalati
adatok
Környezetismeret;
5 óra
technika, életvitel és
gyakorlat: egészséges
életmód - öltözködés.

Öltözködés
Évszakok és ruhadarabok. (Főnevek egyes és
többes száma.)
Kedvenc ruháim.

Sport
Testrészek és mozgás.
Kedvenc sportom.
Iskola, barátok
Iskolám, osztálytermünk. (ein-kein használata)
Iskolai tevékenységek megnevezése. (was
macht….? was machen….? használata)
Osztálytársaim, barátaim megnevezése, néhány
tulajdonság. Névjegykártya készítése.
Szabadidő
Szabadidős tevékenységek. Napirend. Napi
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Matematika:
halmazok.
Környezetismeret:
testrészek,
egészségvédelem.
Testnevelés és sport:
mozgásos játékok.
Környezetismeret:
baráti kapcsolatok,
iskolai közösségek.
Matematika:
tájékozódás a térben,
halmazok.
Ének-zene:
zenehallgatás.

6 óra

6 óra

6 óra

tevékenységek. (am Montag használata.)
Kedvenc időtöltésem.

Vizuális kultúra:
kreatív alkotások.
Környezetismeret:
élőlények
csoportosítása
élőhely, táplálkozási
mód, egyéb
tulajdonságok
szerint; változatos
élővilág.

Természet, állatok
Kisállatok.
Kedvenc állataim.
Állatok a ház körül.
Vadon élő és állatkerti állatok.

Matematika:
halmazok,
adatgyűjtés, adatok
lejegyzése.
Környezetismeret:
ünnepek,
hagyományok.

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

Dráma és tánc:
dramatikus játékok.

6 óra

6 óra

6 óra

Vizuális kultúra:
képzeletem világa.

KER szintben nem megadható.
A tanuló aktívan részt vesz a célnyelvi tevékenységekben, követi a
célnyelvi óravezetést, az egyszerű tanári utasításokat, megérti az
A fejlesztés várt
egyszerű, ismerős kérdéseket, válaszol ezekre, kiszűri egyszerű, rövid
eredményei a
szövegek lényegét.
ciklus végén
Elmond néhány verset, mondókát .
Ismert szavakat, rövid szövegeket elolvas és megért jól ismert témában.
Tanult szavakat, ismerős mondatokat lemásol.

3. évfolyam
Tematikai egység címe

óraszám

család
otthon
időjárás
öltözködés
iskola, barátok
szabadidő
természet, állatok
ünnepek, szokások

6 óra
6 óra
5 óra
6 óra
6 óra
6 óra
6 óra
6 óra
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+10 % órái
elosztva
1 óra
1 óra
1 óra
1 óra
1 óra
1 óra

város, bevásárlás
utazás, pihenés
fantázia és valóság
éves óraszám
10 % szabadon tervezhető órák száma
éves óraszám összesen

6 óra
6 óra
6 óra
65 óra

1 óra

7 óra
72 óra

Ajánlott témakörök a 3. évfolyamra
Kapcsolódási
Ajánlott témakörök, alapkifejezések
pontok
Család
Környezetismeret:
Én és a családom. Személyes bemutatkozás.
együttélés a
Személlyel kapcsolatos kérdésekre válaszadás.
családban.
Más személyekkel kapcsolatos adatgyűjtés.
Üdvözlések.
Családtagok bemutatása.
Otthon
Környezetismeret:
Otthonom, szűkebb környezetem.
lakóhelyi környezet.
Kedvenc játékaim.
Lakóhelyem, tágabb környezetem.
Matematika:
tájékozódás a térben,
halmazok.
Étkezés
Környezetismeret: az
Napi étkezések.
ember megismerése
Kedvenc ételeim, italaim.
és egészsége:
Egészséges táplálkozás.
tápanyag, élelmiszer,
étrend.

óraszám
6 óra

6 óra

6 óra

Matematika:
halmazok, állítások
igazságának
eldöntése,
tapasztalati adatok
lejegyzése, táblázatba
rögzítése.
Környezetismeret: az 5 óra
idő mérése, az idő
kifejezése a
mindennapi
kommunikációban;
a napszakok, az
évszakok
váltakozása.

Idő, időjárás
Évszakok és hónapok.
A hét napjai és napszakok.
Az óra. Negyed, fél, háromnegyed órák.
Időjárás.
Dátum

Matematika: számok
írása, olvasása,
állítások igazságának
eldöntése,
tapasztalati adatok
lejegyzése, táblázatba
rögzítése.
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Öltözködés
Évszakok és ruhadarabok.
Kedvenc ruháim.

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

Iskola, barátok
Iskolám, osztálytermünk. Iskolai berendezések,
felszerelése, helyük meghatározása.
Tantárgyaim. Órarend. Véleménynyilvánítás.
Tanórai tevékenységek.
Osztálytársaim, barátaim. Bemutatás személyes
információk megnevezése, néhány
tulajdonsággal történő bemutatás.
Szabadidő
Szabadidős tevékenységek.
Kedvenc időtöltésem.
Vásárlás. Bevásárló cédula, mértékek,
mennyiségek.
Természet, állatok
Kisállatok.
Kedvenc állataim.
Állatok a ház körül.
Vadon élő és állatkerti állatok.

Matematika:
halmazok.
Környezetismeret:
baráti kapcsolatok,
iskolai közösségek.

Ének-zene:
zenehallgatás.
Vizuális kultúra:
kreatív alkotások.
Környezetismeret:
élőlények
csoportosítása
élőhely, táplálkozási
mód, egyéb
tulajdonságok
szerint; változatos
élővilág.

Dráma és tánc:
dramatikus játékok.
Vizuális kultúra:
képzeletem világa.

Nyelvtani tartalmak, fogalmak:
-A haben, sein használata
-Igeragozás minden személyben és számban, alapvető
tőhangzóváltós igék ragozása.
-Számok, sorszámnevek, dátum.
-Főnevek többes száma. Tárgyeset. Birtokos eset –s végződéssel.
-Határozott és határozatlan névelők, kein használata.
-Mondatok alkotása, Egyenes szórend.
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6 óra

Matematika:
tájékozódás a térben,
halmazok.

Matematika:
halmazok,
adatgyűjtés, adatok
lejegyzése.
Környezetismeret:
ünnepek,
hagyományok.

Ünnepek és hagyományok
Az én ünnepeim. Advent, karácsony, farsang.
Születésnap.
Ünnepek itthon és a célnyelvi kultúrában.
Fantázia és valóság
Kedvenc meséim, könyveim.
Képzeletem világa.

6 óra

6 óra

6 óra

6 óra

6 óra

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
A fejlesztés várt
szövegek lényegét.
eredményei a
Elmond néhány verset, mondókát és néhány összefüggő mondatot
ciklus végén
önmagáról, minta alapján egyszerű párbeszédet folytat társaival.
Ismert szavakat, rövid szövegeket elolvas és megért jól ismert témában.
Tanult szavakat, ismerős mondatokat lemásol, minta alapján egyszerű,
rövid szövegeket alkot.

4. évfolyam
Tematikai egység címe

óraszám

család
otthon
időjárás
öltözködés
iskola, barátok
szabadidő
vásárlás
természet, állatok
ünnepek, szokások
város, bevásárlás
utazás, pihenés
fantázia és valóság
éves óraszám
10 % szabadon tervezhető órák száma
éves óraszám összesen

8 óra
9 óra
8 óra
9 óra
8 óra
8 óra
9 óra
9 óra
6 óra
8 óra
9 óra
6 óra
97 óra

+ 10 % órái
elosztva
1 óra
1 óra
1 óra
1 óra
1 óra
1 óra
1 óra
1 óra
1 óra
1 óra
1 óra
11 óra

108 óra

Ajánlott témakörök
Család
Én és a családom. Személyes bemutatkozás.
Személlyel kapcsolatos kérdésekre válaszadás.
Más személyekkel kapcsolatos adatgyűjtés.
Üdvözlések.
Családtagok bemutatása.
Otthon
Otthonom, szűkebb környezetem. A ház, lakás
helyiségeinek
megnevezése,
berendezési
tárgyak,
helyiségekhez
kapcsolódó
tevékenységek. Ház, lakás bemutatás.
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Ajánlott témakörök a 4. évfolyamra
Kapcsolódási
óraszám
pontok
Környezetismeret:
8 óra
együttélés a
családban.

Környezetismeret:
lakóhelyi környezet.
Matematika:
tájékozódás a térben,

9 óra

Kedvenc játékaim.
Lakóhelyem, tágabb környezetem.
Közlekedési eszközök, azok tulajdonságai,
használata.
Idő, időjárás
Évszakok és hónapok. Évszakokhoz kapcsolódó
tevékenységek.
A hét napjai és napszakok.
Az óra.
Időjárás.
Számok 1000-ig.
Dátum. Tájékozódás a naptárban.

halmazok.

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

8 óra

Matematika: számok
írása, olvasása,
állítások igazságának
eldöntése,
tapasztalati adatok
lejegyzése, táblázatba
rögzítése.
Környezetismeret;
8 óra
technika, életvitel és
gyakorlat:
egészséges életmód öltözködés.

Öltözködés
Évszakok és ruhadarabok. Ruhadarabok
tulajdonságai.
Kedvenc ruháim.

Iskola, barátok
Iskolám, osztálytermünk. Iskolai berendezések,
felszerelése, helyük meghatározása.
Tantárgyaim. Órarend. Véleménynyilvánítás.
Tanórai tevékenységek.
Osztálytársaim, barátaim. Bemutatás személyes
információk megnevezése, néhány
tulajdonsággal történő bemutatás.
Szabadidő
Szabadidős tevékenységek. Napirend.
Kedvenc időtöltésem.
Vásárlás – ruházat méretének, árának
megnevezése, élelmiszerek vásárlása,
mennyisége, tulajdonsága.
Természet, állatok
Kisállatok.
Kedvenc állataim.
Állatok a ház körül.
Vadon élő és állatkerti állatok.
Állatok testrészeinek, lakóhelyének,
tevékenységeinek, néhány táplálék
megnevezése. Állatok bemutatása alapvető
tulajdonságokkal.

Matematika:
halmazok.
Környezetismeret:
baráti kapcsolatok,
iskolai közösségek.
Matematika:
tájékozódás a térben,
halmazok.
Ének-zene:
zenehallgatás.

8 óra

kreatív alkotások

9 óra

Környezetismeret:
élőlények
csoportosítása
élőhely, táplálkozási
mód, egyéb
tulajdonságok
szerint; változatos
élővilág.

9 óra

Matematika:
halmazok,
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8 óra

adatgyűjtés, adatok
lejegyzése.
Ünnepek és hagyományok
Az én ünnepeim.
Ünnepek itthon és a célnyelvi kultúrában.

Környezetismeret:
ünnepek,
hagyományok.

Város, bevásárlás
Városok, települések, falvak.
Épületek, utcák.
Tájékozódás, útbaigazítás.
Üzletek, bevásárlóközpontok, piac.
Vásárlás.
Az én városom/falum.
Idegen nyelvi kultúra: más országok jellegzetes
épületei.

Történelem, társadalmi
és állampolgári
ismeretek: falvak és
városok, közlekedés.

6 óra
8 óra

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.

9 óra

Hon- és népismeret: az
én városom, falum, a
hazai táj, a
világörökség elemei.

Fantázia és valóság
Kedvenc meséim, könyveim. Mesealakok,
hozzájuk kapcsolódó jellemző tevékenységek.
Képtörténet.
Képzeletem világa.
A cirkusz.

Dráma és tánc:
dramatikus játékok.

6 óra

Vizuális kultúra:
képzeletem világa.

Nyelvtani tartalmak, fogalmak:
A haben, sein használata
Igeragozás minden személyben és számban,
alapvető tőhangzóváltós igék ragozása.
Felszólító mód.
Számok, sorszámnevek, dátum.
Főnevek többes száma. Tárgyeset. Birtokos eset –s
végződéssel. Határozott és határozatlan névelők,
kein használata.
Birtokos névmás E/1,2,3.
Kötőszavak: aber, und, oder,sondern.
Elöljárószavak: mit, für, ohne, in (wohin, wo).
Mondatok alkotása, Egyenes szórend.
Szófajok (főnév, ige számnév).
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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
A fejlesztés várt
szövegek lényegét.
eredményei a
Elmond néhány verset, mondókát és néhány összefüggő mondatot
ciklus végén
önmagáról, minta alapján egyszerű párbeszédet folytat társaival.
Ismert szavakat, rövid szövegeket elolvas és megért jól ismert témában.
Tanult szavakat, ismerős mondatokat lemásol, minta alapján egyszerű,
rövid szövegeket alkot.
5-6.

évfolyam
Fejlesztési
egység

Hallott szöveg értése

Aktív részvétel az órai tevékenységekben, a célnyelvi óravezetés követése, az
egyszerű tanári utasítások és kérdések, valamint a korábban feldolgozott szövegek
Előzetes tudás
megértése, begyakorolt rövid párbeszédek folytatása, minta alapján egyszerű
szövegek alkotása.

A tematikai
egység
nevelésifejlesztési
céljai

A kissé komplexebb formában elhangzó és kevesebb nonverbális elemmel
támogatott célnyelvi óravezetés követése;
az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó, kevesebb nonverbális elemmel
támogatott és bővülő szókinccsel megfogalmazott, de továbbra is rövid, egyszerű
tanári utasítások megértése;
az ismert témákhoz kapcsolódó, egy-egy rövid mondatból álló kérdések, néhány
rövid mondatból álló megnyilatkozások megértése;
a mindennapi témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben az ismerős
szavak, fordulatok felismerése, ezekből következtetés a szövegek témájára;
a megértést segítő feladatokra támaszkodva a lényeg és néhány konkrét információ
kiszűrése ismert témájú rövid, egyszerű szövegekből;
néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb alkalmazása.
A fejlesztés tartalma

A kissé komplexebb formában elhangzó és kevesebb nonverbális elemmel támogatott célnyelvi
óravezetés növekvő biztonsággal történő követése (pl. osztálytermi rutincselekvések, a közös munka
megszervezése, eszközhasználat).
Rövid, egyszerű tanári utasítások alaposabb és biztosabb megértése (pl. játékos feladatok; manuális
tevékenységek; mozgásos, játékos tevékenységek).
A tanulóhoz közel álló, ismert témákról szóló rövid kérdések és néhány rövid mondatból álló
szövegek megértése.
Az életkornak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus szövegek
bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése a szövegekben, következtetések
levonása a témára, lehetséges tartalomra vonatkozóan; a szöveg lényegének kiszűrése megértést
segítő, változatos feladatok segítségével.
A megértés során egyre tudatosabb támaszkodás a hallott szövegeket kísérő nonverbális elemekre (pl.
képek, képsorok, tárgyak, testbeszéd, hanglejtés) és a beszédhelyzetre.
Tanári ösztönzésre a hallott szövegből kiszűrt információk egyre tudatosabb összekapcsolása a
témával kapcsolatos egyéb ismeretekkel, és ezek alapján következtetések levonása a tartalomra
vonatkozóan.
Különböző beszélők egyre biztosabb megértése, amennyiben azok a célnyelvi normának megfelelő
vagy ahhoz közelítő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez igazított tempóban, szükség esetén
szüneteket tartva és a lényegi információkat hangsúlyozva, megismételve beszélnek.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Dalok, versek, képekkel illusztrált mesék és történetek, kisfilmek, animációs filmek, a korosztálynak
szóló egyéb hangzó anyagok, tanárral, tanulótársakkal, célnyelvi országokból érkező személyekkel
folytatott rövid párbeszédek, tanári beszéd.
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Fejlesztési egység
Előzetes tudás

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

Szóbeli interakció
Részvétel interakciót igénylő tevékenységekben, egyszerű nyelvi eszközök
alkalmazásával.
A beszédszándék kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szókinccsel és
nonverbális elemekkel támogatva;
egyszerű kérdések feltevése ismert témákról, illetve válaszadás egyszerű nyelvi
eszközökkel a hozzá intézett kérdésekre;
rövid beszélgetés folytatása ismert témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel,
begyakorolt beszédfordulatokkal;
rövid beszélgetés folytatása a társakkal a tanult témákról;
rövid, egyszerű szövegek közös előadása; az ismert szöveg célnyelvi normákhoz
közelítő kiejtése, helyes intonációval és megfelelő beszédtempóban.
A fejlesztés tartalma

A mondanivaló nonverbális elemekkel (pl. testbeszéddel, hanglejtéssel, vizuális eszközökkel)
támogatott kifejezése bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel.
Rövid válaszokkal, cselekvéssel való reagálás ismert témákhoz vagy osztálytermi szituációkhoz
kapcsolódó, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre, kérésekre, felszólításokra.
Egyszerű kérdések feltevése ismert témákhoz, osztálytermi szituációkhoz, egyéni szükségletekhez
kapcsolódva.
Egyszerű nyelvi eszközöket és nonverbális elemeket tartalmazó rövid párbeszéd eljátszása társakkal.
Kommunikálás begyakorolt beszédfordulatokkal (pl. bemutatkozás, bemutatás, üdvözlés, köszönés,
alapvető információ kérése és adása saját magáról, társairól, közvetlen környezetéről, különböző
dolgok kérése és adása, tetszés, nemtetszés kifejezése).
Meg nem értés esetén nonverbális elemekkel, pl. testbeszéddel támogatott ismétlés, magyarázat
kérése.
Néhány egyszerű, a beszélgetés strukturálása szempontjából fontos elem megismerése és alkalmazása
(pl. beszélgetés kezdeményezése, figyelemfelhívás).
Hallott, látott jelenségekre (pl. váratlan osztálytermi történésekre, időjárással kapcsolatos
megfigyelésekre) való reagálás egyszerű nyelvi eszközökkel.
Aktív részvétel dalok, mondókák, versek, mesék, történetek előadásában, szóbeli nyelvi játékokban;
nonverbális elemekkel támogatott történet elmondásába való bekapcsolódás az ismert szavak,
kifejezések, beszédfordulatok szintjén.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Dalok, mondókák, versek, mesék, illusztrált történetek, mozgással kísért rövid cselekvéssorok,
kérdések, rövid párbeszédek, dramatizált jelenetek, néhány mondatos leírások, egyszerű felszólítások,
kérések, információ hiányán, illetve különbözőségén alapuló szövegek.

Fejlesztési egység

Összefüggő beszéd

Előzetes tudás

Néhány összefüggő mondat elmondása önmagáról és a tanult témákról. A
megismert versek, mondókák felidézése.

Rövid, egyszerű szövegek elmondása, illetve párbeszéd előadása társaival
közösen, tanári segítséggel;
egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott, összefüggő leírás adása
saját magáról és a környezetében előforduló tárgyakról, élőlényekről,
eseményekről;
A tematikai egység
néhány egyszerű nyelvtani szerkezet és mondatfajta használata;
nevelési-fejlesztési céljai
a szavak, szócsoportok, egyszerű cselekvések, történések összekapcsolása
kötőszavakkal;
munkájának bemutatása egyszerű nyelvi eszközökkel;
ismert szöveg elmondása a célnyelvi normához közelítő kiejtéssel,
intonációval és beszédtempóban.
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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.
Felkészülést követően nonverbális elemekkel támogatott egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt
beszédfordulatokkal megfogalmazott szerepjáték előadása társakkal.
Minta alapján, tanári segítséggel összefüggő szöveg alkotása; szavak, szócsoportok, cselekvéssorok
összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, de, azután).
Egyénileg vagy csoportban létrehozott alkotás, tárgy rövid bemutatása és értékelése (pl. közös plakát
készítése, kiállítása, szóbeli bemutatása és értékelése).
Tanári példa vagy autentikus hangzóanyag hallgatása és együttes elmondása után közös vagy önálló
ismétlés; a kiejtés, intonáció, hangsúly, ritmus játékos gyakorlása (pl. hangerő vagy hangszín
változtatásával, érzelmek kifejezésével, ritmushangszerek vagy mozgás kíséretével).
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Dalok, versek, mesék, rövid történetek, cselekvéssorok, leírások (pl. tanulói munka bemutatása), rövid
szerepek, interaktív feladatok.

Fejlesztési egység

Olvasott szöveg értése

Előzetes tudás

Részvétel olvasást igénylő nyelvi tevékenységekben, ismert szavak, rövid
szövegek elolvasása.

A megértést segítő elemekre támaszkodva felismeri és megérti az
egyszerű szövegekben az ismert nevek, szavak és mondatok felismerése
és megértése;
a különböző műfajú, egyszerű, autentikus szövegek lényegének
megértése;
A tematikai egység
egyszerű, autentikus szövegekből néhány alapvető információ kiszűrése;
nevelési-fejlesztési céljai
az olvasott szövegre vonatkozó egyszerű feladatok elvégzése;
a készségek, képességek kreatív használata az olvasott szövegek
értelmezéséhez;
érdeklődés kialakítása a célnyelvi kultúra irodalmi, művészeti alkotásai
iránt.
A fejlesztés tartalma
Rövid, hétköznapi szövegekben ismerős nevek, szavak és egyszerű fordulatok felismerése.
Írott szöveggel kapcsolatos tevékenységek végzése (pl. leírás alapján illusztráció készítése, képek
sorba rendezése, szövegrészlettel való párosítása).
Egyszerű, különböző műfajú szövegek olvasása, lényegük megértése, a szövegek feladatokon
keresztül történő feldolgozása.
Különböző műfajú szövegek (pl. versek, mesék, történetek, fabulák, viccek) közös olvasása.
Egyszerű, informatív szövegből (pl. brosúrából, menetrendből, utcai táblákról, feliratokról) tárgyszerű
információ szerzése.
Rövid, egyszerű, írott instrukciók követése képek segítségével (pl. játék összerakása, útbaigazítás).
Egyszerűsített nyelvezetű irodalmi alkotások olvasása (pl. versek, mesék, dalszövegek, novellák).
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Történetek, hirdetések, plakátok, egyszerű katalógusok, egyszerű üzenetek, útleírások, képeslapok,
feliratok, nyomtatványok hagyományos és online formában.

Fejlesztési egység
Előzetes tudás

Íráskészség
Részvétel írást igénylő játékos nyelvi tevékenységekben, s ezek során
rövid szavak, mondatok másolása.

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása;
Megadott mintát követve különböző műfajú és életkorának megfelelő
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési céljai témájú rövid szövegek alkotása;
írásbeli válaszadás személyes adatokra vonatkozó egyszerű kérdésekre;
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a közösen feldolgozott olvasott szöveghez kapcsolódó írásbeli feladatok
elvégzése;
részvétel írásbeli nyelvi játékokban;
a meglévő szókincs, tudás képes kreatív alkalmazása az őt érdeklő
témájú, egyszerű szövegek írásához.
A fejlesztés tartalma
Szavak és rövid szövegek másolása, illetve hallás utáni leírása.
Rövid mondatok írása egyszerű nyelvi szerkezetek felhasználásával (pl. napirend bemutatása,
emberek, állatok, tárgyak jellemzése, képfeliratok készítése).
Különböző műfajú, egyszerű, rövid szövegek írása (pl. hagyományos vagy elektronikus képeslap,
üdvözlőlap, meghívó, üzenet, SMS, e-mail).
Egyszerű, autentikus kérdőívek, adatlapok kitöltése.
Projektmunka készítése (pl. poszterek, hirdetések, faliújságok, tájékoztató táblák, ismertetők).
Az életkornak megfelelő irodalmi művek (pl. mesék, történetek) bizonyos elemeinek megváltoztatása,
átírása.
Különböző típusú szövegek kreatív írása (pl. napló, dalszöveg, listaversek, szabadversek).
Egy-két mondatos üzenet, illetve bejegyzés írása internetes közösségi oldalon, blogban vagy
fórumban.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Leírás, felirat, utasítás, képeslap, üdvözlőkártya, meghívó, üzenet, SMS, e-mail, levél, adatlap,
bejegyzés, dalszöveg.

7-8. évfolyam
Fejlesztési
egység
Előzetes tudás

Hallott szöveg értése
A1 nyelvi szint, azaz a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi
óravezetés megértése, egyszerű, rövid, hangzó szövegekhez kapcsolódó feladatok
megoldása.

Az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó tanári utasítások megértése;
az ismert témákhoz kapcsolódó egyszerű kérdések és kijelentések megértése;
a tanult témakörökben elhangzó szövegekben a tanult szavak, szó- és
beszédfordulatok felismerése, és ezekből következtetés a szövegek témájára,
A tematikai
tartalmára;
egység nevelési- az ismert témakörökben elhangzó szövegekben a beszélők gondolatmenetének
fejlesztési céljai követése;
a lényeg és néhány alapvető információ kiszűrése az ismert témakörökben elhangzó
szövegekből, részben önállóan, részben a megértést segítő, változatos feladatokra
támaszkodva;
néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb alkalmazása.
A fejlesztés tartalma
Az ismert nyelvi elemekre támaszkodó, szükség szerint nonverbális elemekkel támogatott célnyelvi
óravezetés folyamatos követése (pl. osztálytermi rutincselekvések, a közös munka megszervezése,
eszközhasználat) és a tanári utasítások megértése.
Ismert témákhoz kapcsolódó rövid kérések és kijelentések megértése.
Az életkornak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus szövegek
bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése; következtetés levonása a
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szövegfajtára, a témára és a lehetséges tartalomra vonatkozóan;
a szöveg lényegének, néhány konkrét információnak a kiszűrése megértést segítő, változatos feladatok
segítségével.
Ismert témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben a beszélők gondolatmenetének követése a
tanult nyelvi eszközökre támaszkodva, a beszédhelyzetet figyelembe vételével.
Különböző beszélők egyre nagyobb biztonsággal való megértése, amennyiben azok a célnyelvi
normának megfelelő vagy ahhoz közelítő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez igazított tempóban,
szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat megismételve beszélnek.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Dalok, versek, képekkel illusztrált mesék és történetek, kisfilmek, a célnyelvi kultúrát bemutató
multimédiás anyagok, a korosztálynak szóló egyéb hangzó anyagok; tanárral, tanulótársakkal,
célnyelvi országokból érkező személyekkel folytatott rövid párbeszédek, tanári beszéd, interaktív
feladatok.

Fejlesztési egység
Előzetes tudás

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési céljai

Szóbeli interakció
A1 nyelvi szint, azaz egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt
beszédfordulatokkal folytatott kommunikáció.
Egyszerű és közvetlen információcserét igénylő feladatokban
kommunikáció ismert témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel,
begyakorolt beszédfordulatokkal;
kérdésfeltevés kiszámítható, mindennapi helyzetekben, válaszadás a
hozzá intézett kérdésekre, illetve rövid párbeszédek folytatása;
az első lépések megtétele a célnyelv spontán módon történő használata
útján;
egyre több kompenzációs stratégia tudatos alkalmazása a megértetés,
illetve a beszédpartner megértése érdekében;
törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és
beszédtempóra.
A fejlesztés tartalma

Tudatosan megválasztott nonverbális elemekkel támogatott mondanivaló kifejezése, egyre bővülő
szókinccsel, begyakorolt beszédfordulatokkal, egyszerű nyelvi eszközökkel.
Egyszerű, tényszerű információk megszerzése és továbbadása.
Vélemény, gondolat, érzés kifejezése, illetve ezekre való rákérdezés egyszerű nyelvi eszközökkel.
Ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó, egyszerű
nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdések feltevése, kérések, felszólítások megfogalmazása, illetve
az azokra történő válaszadás.
Részvétel ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó rövid párbeszédben, beszélgetésben.
A célnyelv tudatos használata a tanórai tevékenységek során, spontán kommunikálás strukturált, előre
látható szituációkban (pl. pár- vagy csoportmunka során társakkal).
Lehetőség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgásban való részvétel, spontán kommunikálás célnyelvi
beszélőkkel.
Beszélgetés során meg nem értés esetén ismétlés, magyarázat kérése, visszakérdezés alkalmazása,
illetve szükség esetén a saját mondanivaló átfogalmazása, egyszerűsítése, pontosítása a kommunikáció
fenntartása érdekében.
Néhány egyszerű, a beszélgetés strukturálása szempontjából fontos elem megismerése és alkalmazása
(pl. a kommunikáció fenntartása, követése, lezárása).
Észlelt (hallott/látott) jelenségekre (pl. váratlan osztálytermi történésekre, helyzetekre) való reagálás
egyszerű nyelvi eszközökkel.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Rövid párbeszédek, egyszerű társalgás, szerepjátékok, dramatizált jelenetek, kérdések, felszólítások,
kérések, információ hiányán, illetve különbözőségén, véleménykülönbségen alapuló szövegek, spontán
megnyilvánulások.
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Összefüggő beszéd

Fejlesztési egység
Előzetes tudás

A1 nyelvi szint, azaz felkészülés után rövid szövegek elmondása.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési céljai

Rövid, de egyre bővülő szókincs, egyszerű beszédfordulatok
alkalmazásával, összefüggő beszéd saját magáról és közvetlen
környezetéről;
munkája bemutatása egyszerű nyelvi eszközökkel;
rövid, egyszerű történetek mesélése;
egyszerű állítások, összehasonlítás, magyarázat, indoklás
megfogalmazása;
egyszerű nyelvtani szerkezetek és mondatfajták használata;
a szavak, szócsoportok, egyszerű cselekvések, történések összekapcsolása
lineáris kötőszavakkal, és az ok-okozati összefüggések kifejezése;
a megértést segítő legfontosabb stratégiák alkalmazása;
a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó
alkalmazása.
A fejlesztés tartalma

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi elemekkel megfogalmazott szöveg elmondása ismert
témákról, felkészülés után.
Történet elmesélése, élménybeszámoló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű nyelvtani
szerkezetekkel, mondatfajtákkal.
Minta alapján összefüggő szöveg alkotása; szavak, szócsoportok, cselekvéssorok összekapcsolása
egyszerű kötőszavakkal (pl. és, de, azután), illetve magyarázatok, indoklások, ok-okozati kapcsolatok
kifejezése kötőszavakkal (pl. mert, ezért, tehát).
A mondanivaló jelentésének pontosítása, tisztázása a testbeszéd tudatos alkalmazásával.
Csoportos előadás vagy prezentáció jegyzetek alapján.
Önálló vagy csoportban létrehozott alkotás rövid bemutatása és értékelése (pl. közös plakát készítése,
kiállítása, szóbeli bemutatása és értékelése).
Tanári példa vagy autentikus hangzóanyag meghallgatás utáni elismétlése, a célnyelvi normához
közelítő kiejtés gyakorlása.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Rövid történetek, élménybeszámolók, szerepek, leírások (pl. képleírás, tanulói munka bemutatása),
előadás, prezentáció, témakifejtés.

Fejlesztési egység
Előzetes tudás

Olvasott szöveg értése
A1 nyelvi szint, azaz közös feldolgozást követően egyszerű olvasott
szövegek lényegének, tartalmának megértése.

Az ismerős témákról szóló rövid szövegek megértése;
az alapvető információk megtalálása az egyszerű, hétköznapi szövegekben;
az életkornak megfelelő témájú autentikus szövegek lényegének megértése,
a szövegekből az alapvető információk kiszűrése;
az olvasott szövegekre vonatkozó feladatok elvégzése;
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési céljai a készsége kreatív használata az olvasott szövegek megértéséhez,
értelmezéséhez;
tájékozottság növelése a célnyelvi kultúráról;
az érdeklődés fokozása a célnyelvi kultúrába tartozó irodalmi, művészeti
alkotások iránt.
A fejlesztés tartalma
Rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szókinccsel megfogalmazott szövegek megértése (pl. leírás,
történet, párbeszéd a tanulóhoz közel álló témákról).
Lényeges információk megtalálása egyszerű szövegekben (pl. hirdetésben, prospektusban, étlapon és
menetrendben, rövid újságcikkben, programfüzetben).
Egyszerű üzenetek, levelek, elektronikus üzenetek, SMS-ek, bejegyzések megértése.
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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
Előzetes tudás

Íráskészség
A1 nyelvi szint, azaz ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása;
mintát követve különböző műfajú és a tanulók életkorának megfelelő
témájú szövegek alkotása.

Összefüggő mondatok írása a közvetlen környezettel kapcsolatos témákról;
az írás kommunikációs eszközként történő használata egyszerű
interakciókban;
gondolatok kifejezése egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt
mondatsorokban;
a nyelvismeret kreatívan alkalmazása egyszerű szövegek írására az őt
érdeklő, ismert témákról;
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési céljai az alapvető írásbeli műfajok sajátos szerkezeti és stílusjegyeinek
felismerése és követése.

A fejlesztés tartalma
Szavak és rövid szövegek másolása és diktálás utáni leírása.
Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló közvetlen környezetével kapcsolatos
témákról, különböző szövegtípusok létrehozása (pl. leírás, élménybeszámoló, párbeszéd).
Egyszerű szövegek írása kommunikációs céllal (pl. levél, üzenet, blogbejegyzés, fórumbejegyzés).
Egyszerű írásos minták követése, kreatív átdolgozása, aktuális, konkrét és személyes tartalmakkal való
megtöltése (pl. egyszerű, személyes témákról minta alapján vers, dalszöveg, rap írása).
Gondolatok összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, vagy, mert, de, ezért, azután).
Gyakori írásbeli műfajok legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyeinek követése saját írásmű létrehozása
során (pl. megszólítás levélben, e-mailben, záró formula).
A mondanivaló közvetítése vizuális eszközökkel (pl. szövegkiemelés, internetes, vagy SMS-benhasznált
emotikon, rajz, ábra, diasor).
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Leírás, ismertető, képaláírás, élménybeszámoló, párbeszéd, üzenet, levél, email, SMS, blogbejegyzés.
Témakörök (évfolyamonként) és kommunikációs szándékok, fogalomkörök (2 évfolyamonként)

5. évfolyam
Tematikai egység címe
Család
Otthon
Időjárás
Öltözködés
iskola, barátok
Szabadidő

alap óraszám
10 óra
11 óra
6 óra
10 óra
10 óra
11 óra

+10 %
1 óra
1 óra
1 óra
1 óra
1 óra
1 óra
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emelt óraszám
15 óra
16 óra
11 óra
16 óra
16 óra
17 óra

+10 %
1 óra
1 óra
1 óra
1 óra
2 óra
2 óra

természet, állatok
ünnepek, szokások
város, bevásárlás
utazás, pihenés
fantázia és valóság
összes óraszám
10 % szabadon
tervezhető óraszám
éves összes óraszám

9 óra
7 óra
8 óra
9 óra
6 óra
97 óra

1 óra
1 óra
1 óra
1 óra
1 óra

15 óra
12 óra
16 óra
17 óra
11 óra
162 óra

11 óra
108 óra

Ajánlott témakörök
Család
Én és a családom.
Családtagok bemutatása.
Családi események, közös
programok.
Családi ünnepek.
Napirend.
Személyes adatok, azok használata
(pl. igazolványok).
Személyek jellemzése külső és
belső tulajdonságokkal.
Idegen nyelvi kultúra: névhasználat
más országokban.

2 óra
2 óra
2 óra
2 óra
2 óra
18 óra

180 óra
Kapcsolódási pontok
Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek: család és
lakóhely.

óraszám alap/ emelt
10/ 15 óra

Erkölcstan: társas kapcsolatok,
szokások.
Technika, életvitel és gyakorlat:
időbeosztás, napirend.

Otthon
Otthonom, szűkebb környezetem
Lakóhelyiségek, bútorok,
berendezési tárgyak.
Kedvenc játékaim.
Lakóhelyem, tágabb környezetem.
Otthontalanok.

Természetismeret: lakóhelyi
környezet.

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

Természetismeret: az időjárás
tényezői, ciklusok a természetben.

Öltözködés
Évszakok és ruhadarabok.
Kedvenc ruháim.
Divat.
Idegen nyelvi kultúra: más népek
jellegzetes öltözködése.

Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek:
öltözködés, divat.

Iskola, barátok
Iskolám, osztálytermünk.
Tantárgyaim, tanáraim.
Osztálytársaim, barátaim.
Tanórán kívüli közös programjaink.
Iskolai élet más országokban.

Erkölcstan: társas kapcsolatok:
barátság, szeretet, tisztelet, segítő
kapcsolat.

10/ 16 óra

Matematika: tájékozódás a térben,
halmazok.
Hon- és népismeret: az én
városom, falum.
6/ 11 óra

Matematika: számok írása,
olvasása, állítások igazságának
eldöntése, tapasztalati adatok
lejegyzése, táblázatba rögzítése.
10/ 16 óra

Matematika: halmazok.

Szabadidő, szórakozás
Testnevelés és sport: sportok.
Szabadidős tevékenységek, kedvenc
időtöltésem.
Ének–zene: zenehallgatás.
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10/16 óra

11/ 17 óra

Internet, interaktív játékok.
Közös időtöltés barátokkal.

Dráma és tánc: színház,
előadások.
Vizuális kultúra: múzeumok,
kiállítások.

Természet, állatok
Kisállatok.
Kedvenc állataim.
Állatok a ház körül.

Természetismeret: élőlények a ház
körül, az állatok életmódjának
főbb jellemzői, szoba- vagy kerti
növények gondozása

9/ 15 óra

Ünnepek és szokások
Az én ünnepeim.
Idegen nyelvi kultúra: Ünnepek
itthon és a nagyvilágban.

Technika, életvitel és gyakorlat;
történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek:
hétköznapok, ünnepek.

7/ 12 óra

Város, bevásárlás
Városok, települések, falvak.
Épületek, utcák.
Tájékozódás, útbaigazítás.
Üzletek, bevásárlóközpontok, piac.
Vásárlás.
Az én városom/falum.
Idegen nyelvi kultúra: más
országok jellegzetes épületei.

Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek: falvak és
városok, közlekedés.

8/ 16 óra

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.

9/ 17 óra

Hon- és népismeret: az én
városom, falum, a hazai táj, a
világörökség elemei.
Fantázia és valóság
Kedvenc olvasmányaim, könyveim.
Képzeletem világa.
Idegen nyelvi kultúra: irodalmi
szemelvények (versek, regény- vagy
novellarészletek, újságcikkek stb.)

Dráma és tánc: dramatikus
játékok.

9/ 11 óra

Vizuális kultúra: képzeletem
világa, műalkotások.

6. évfolyam
Tematikai egység címe
Család
Étkezés
Időjárás
iskola, barátok
Szabadidő
ünnepek, szokások
város, bevásárlás
utazás, pihenés
fantázia és valóság
zene, művészetek
egészséges életmód
éves óraszám
10 % szabadon tervezhető
éves óraszám összesen

alap óraszám
9 óra
10 óra
7 óra
9 óra
10 óra
7 óra
9 óra
10 óra
8 óra
8 óra
10 óra
97 óra

+10 % óra
1 óra
1 óra
1 óra
1 óra
1 óra
1 óra
1 óra
1 óra
1 óra
1 óra
1 óra

emelt óraszám
15 óra
16 óra
12 óra
16 óra
17 óra
12 óra
16 óra
17 óra
14 óra
12 óra
15 óra
162 óra

11 óra
108 óra

18 óra
180 óra
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+10 % óra
1 óra
1 óra
1 óra
1 óra
2 óra
2 óra
2 óra
2 óra
2 óra
2 óra
2 óra

Ajánlott témakörök
Család
Én és a családom.
Családtagok bemutatása.
Családi események, közös
programok.
Családi ünnepek.
Napirend.
Étkezés
Napi étkezések.
Kedvenc ételeim, italaim.
Egészséges táplálkozás.
Receptek, főzés, sütés.
Étkezés étteremben, egyéb
vendéglátó helyeken.
Idegen nyelvi kultúra: más népek
jellegzetes ételei, italai.

Kapcsolódási pontok
Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek: család és
lakóhely.
Erkölcstan: társas kapcsolatok,
szokások.
Technika, életvitel és gyakorlat:
időbeosztás, napirend.
Természetismeret: az ember
megismerése és egészsége: étrend.

10/ 16 óra

Matematika: halmazok, diagramok
készítése, értelmezése, táblázatok
olvasása.

7/ 12 óra

Idő, időjárás
Az óra.
Évszakok és hónapok.
A hét napjai és a napszakok.
Iskola, barátok
Iskolám, osztálytermünk.
Tantárgyaim, tanáraim.
Osztálytársaim, barátaim.
Tanórán kívüli közös programjaink.
Idegen nyelvi kultúra: Iskolai élet
más országokban.
Iskolai szabályok, házirend.

óraszám alap/ emelt
9/ 15 óra

Erkölcstan: társas kapcsolatok:
barátság, szeretet, tisztelet, segítő
kapcsolat.

Szabadidő, szórakozás
Testnevelés és sport: sportok.
Szabadidős tevékenységek, kedvenc
időtöltésem.
Ének–zene: zenehallgatás.
Internet, interaktív játékok.
Közös időtöltés barátokkal.
Dráma és tánc: színház,
előadások.

9/ 16 óra

10/ 17 óra

Vizuális kultúra: múzeumok,
kiállítások.
Ünnepek és szokások
Az én ünnepeim.
Idegen nyelvi kultúra: Ünnepek
itthon és a nagyvilágban.

Technika, életvitel és gyakorlat;
történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek:
hétköznapok, ünnepek.

7/ 12 óra

Város, bevásárlás
Városok, települések, falvak.
Épületek, utcák.
Tájékozódás, útbaigazítás.
Üzletek, bevásárlóközpontok, piac.
Vásárlás.
Az én városom/falum.
Idegen nyelvi kultúra: más
országok jellegzetes üzletei.

Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek: falvak és
városok, közlekedés.

9/ 16 óra

Matematika: irányok, térbeli
alakzatok.
Technika, életvitel és gyakorlat:
közlekedés, vásárlás.
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Hon- és népismeret: az én
városom, falum.
Utazás, pihenés
Vakáció, nyaralás.
Táborok, osztálykirándulás.
Közlekedési eszközök.

Technika, életvitel és gyakorlat:
közlekedés.

10 / 17 óra

Fantázia és valóság
Kedvenc olvasmányaim, könyveim.
Képzeletem világa.
Idegen nyelvi kultúra: irodalmi
szemelvények (versek, regény- vagy
novellarészletek, újságcikkek stb.)

Dráma és tánc: dramatikus
játékok.

Zene, művészetek
Kedvenc zeném, együttesem.

Ének-zene: zenehallgatás.

8/ 12 óra

Egészséges életmód
A rendszeres testedzés.
A helyes táplálkozás.

Természetismeret: az ember
megismerése és egészsége: étrend.

10 / 15 óra

Hon- és népismeret: az én
városom, falum, a hazai táj, a
világörökség elemei.
8/ 14 óra

Vizuális kultúra: képzeletem
világa, műalkotások.

Technika, életvitel és gyakorlat:
egészséges életmód.

A fejlesztés várt
eredményei a két
évfolyamos ciklus
végén

A1 szintű nyelvtudás:
A tanuló megérti a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi
óravezetést, az ismert témákhoz kapcsolódó kérdéseket, rövid
megnyilatkozásokat, szövegeket.
Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal kommunikál.
Felkészülés után elmond rövid szövegeket.
Közös feldolgozás után megérti az egyszerű olvasott szövegek lényegét,
tartalmát.
Ismert témáról rövid, egyszerű mondatokat ír, mintát követve önálló írott
szövegeket alkot.

Kommunikációs eszközök A1
1. Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök
Köszönés, elköszönés
Guten Morgen / Tag! Auf Wiedersehen! Tschüs!
Köszönet és arra reagálás
Danke! Bitte!
Bemutatkozás
Ich heiße Martin.
Megszólítás
Entschuldigung, ich gehe jetzt.
Érdeklődés hogylét iránt és arra Wie geht’s dir? Danke, prima. Und dir?
reagálás
Bocsánatkérés és arra reagálás
Entschuldigung! Kein Problem!
Gratuláció, jókívánságok és arra Herzlichen Glückwunsch zum…! Danke. Fröhliche
reagálás
Weihnachten.
2. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök
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Véleménykérés és arra reagálás
Valaki igazánakaz elismerése és el nem
ismerése
Egyetértés, egyet nem értés
Tetszés, nemtetszés

Magst du Mathe? Ja.
Da hast du (nicht) Recht!
Ja, das stimmt! Das stimmt aber nicht!
Das finde ich gut / blöd/ toll!

3. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök
Dolgok, személyekmegnevezése, leírása
Infrmációkérés, információadás
Igenlő vagy nemleges válasz
Tudás, nem tudás

Das ist mein Bruder.… Meine Mutter ist schön.
Wie ist das Zimmer? Prima. /Wie alt bist du? 12.
ja, nein, nicht, Ich bin nicht dumm!
Ich weiß (nicht).

4. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök
Kérés
Javaslat és arra reagálás
Meghívás és arra reagálás
Kínálás és arra reagálás

Ein Buch, bitte!
Möchtest du einen Tee? Ja, gerne!
Kommst du? Ja. Nein, leider nicht..
Noch ein Stück Kuchen? Ja, bitte. Nein, danke.

5. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök
Visszakérdezés
Nem értés
Betűzés kérése, betűzés

Wie bitte?
Ich verstehe nicht.
Buchstabiere bitte.

Fogalomkörök A1
Cselekvés,
történés, létezés
kifejezése

jelenidejűség

múltidejűség
jövőidejűség

Präsens

Ich bin heute zu Hause. Die
Sonne scheint schön.
Präsens mit
Der Zug fährt gleich ab.
Vokalwechsel,
.
trennbare Verben
Er liest das Buch.
Präteritum
(csak: Er hatte ein Fahrrad.
haben, sein)
Ich war schon in England.
Futur (mit Präsens)

Ich bleibe morgen zu Hause.

haben

Ich habe einen Bruder.

Possessivpronomen

Das ist meine Familie.

Birtoklás
kifejezése
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Térbeli
viszonyok
irányok,
helymeghatározás

hier, dort, links, rechts
oben, unten, hinten…
Mein Schreibtisch steht links.

Időbeli
viszonyok
gyakoriság
időpont

Wie oft?
Ich spiele oft mit Peter.
selten, manchmal, oft,
immer, nie
in, um, am, wann?
im Winter, um 8 Uhr, am
Freitag

Mennyiségi
viszonyok
számok
határozott
mennyiség
határozatlan
mennyiség

eins, zwei
eine Portion Pommes
alles, viel,
nichts

wenig, Ich lerne viel, und ich habe
wenig Zeit.

Minőségi
viszonyok
Wie?

Modalitás
felszólítás
névszók
mondatban
Szövegösszetartó kötőszók
névmások
eszközök
Esetviszonyok

Ich bin zufrieden. Das finde ich
prima.
möchte
Ich möchte ein Eis.
Komm morgen wieder! Spielt
Tennis!
a Nominativ, Akkusativ Er zeichnet Bilder.
Grete fragt uns, nicht ihn.
und/oder/aber/denn
das
ich, mich, mein
dieser
man

7. évfolyam
Tematikai egység címe
család
étkezés
időjárási jelenségek
sport
iskola, barátok
szabadidő
ünnepek, szokások
város, bevásárlás
utazás, pihenés
fantázia és valóság
zene, művészetek
egészséges életmód
média, kommunikáció
éves óraszám
10 % szabadon tervezhető órák
éves óraszám összesen

alap óraszám
8 óra
6 óra
7 óra
9 óra
8 óra
9 óra
7 óra
8 óra
8 óra
6 óra
5 óra
8 óra
8 óra
97 óra

+ 10 % óra
1 óra
1 óra
1 óra
1 óra
1 óra
1 óra
1 óra
1 óra
1 óra
1 óra
1 óra

emelt óraszám
8 óra
7 óra
10 óra
12 óra
11 óra
11 óra
8 óra
11 óra
11 óra
9 óra
7 óra
14 óra
11 óra
130 óra

11 óra
108

14 óra
144 óra
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+ 10 % óra
1 óra
1 óra
1 óra
1 óra
1 óra
1 óra
1 óra
1 óra
1 óra
1 óra
2 óra
1 óra
1 óra

Ajánlott témakörök
Család
Én és a családom.
Családtagok bemutatása, családfa.
Családi események, közös
programok.
Családi ünnepek.
Nagyszüleim világa.

Kapcsolódási pontok
Erkölcstan: társas kapcsolatok:
család, otthon; az ember az
időben: gyermekkor, felnőttkor,
öregkor.

óraszám alap/ emelt
8/ 8 óra

Hon- és népismeret: családunk
története
Technika, életvitel és gyakorlat:
családi munkamegosztás.

Étkezés
Napi étkezések.
Kedvenc ételeim, italaim.
Egészséges táplálkozás.
Receptek, főzés, sütés.
Étkezés étteremben, egyéb
vendéglátó helyeken.
Idegen nyelvi kultúra: más népek
jellegzetes ételei, italai.

Természetismeret: az ember
megismerése és egészsége: étrend.

Idő, időjárás
Az óra.
Évszakok és hónapok.
A hét napjai és a napszakok.
Időjárás.
Időjárási rekordok.
Időjárási jelenségek.
Természeti katasztrófák.
Időjárás jelentés, előrejelzés.
Idegen nyelvi kultúra: más
országok jellemző időjárása.

Földrajz: éghajlat és lakóhelyek;
időjárási, éghajlati elemek.

Sport
Testrészek és mozgás.
Kedvenc sportom.
Sportok, sportfelszerelések.
Extrém sportok.
Sportversenyek, olimpia.

Biológia-egészségtan: az ember
megismerése és egészsége.

Iskola, barátok
Iskolám, osztálytermünk.
Tantárgyaim, tanáraim.
Osztálytársaim, barátaim.
Tanórán kívüli közös programjaink.
Levelezés – e-mail, telefonálás –
mobiltelefonok.
Idegen nyelvi kultúra: Iskolai élet
más országokban.

Erkölcstan: társas kapcsolatok:
barátság, szeretet, tisztelet, egymás
segítése.

8/ 11 óra

Szabadidő, szórakozás
Szabadidős tevékenységek,
kedvenc időtöltésem.
Internet, interaktív játékok.
Mozi, színház, zenehallgatás,
kiállítások.
Közös időtöltés barátokkal.

Testnevelés és sport: sportok.

9/ 11 óra

6/ 7 óra

Matematika: halmazok, diagramok
készítése, értelmezése, táblázatok
olvasása.

7/ 10 óra

Fizika: természeti katasztrófák.

9/ 12 óra

Testnevelés és sport: mozgásos
játékok, sportversenyek,
szabályok.

Ének–zene: zenehallgatás.
Dráma és tánc: színház,
előadások.
Vizuális kultúra: múzeumok,
kiállítások.
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Informatika: Az információs
technológián alapuló
kommunikációs formák,
médiainformatika.
Ünnepek és szokások
Az én ünnepeim.
Idegen nyelvi kultúra: Ünnepek
itthon és a nagyvilágban.

Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek:
hétköznapok, ünnepek.

7/ 8 óra

Hon- és népismeret: találkozás a
múlttal: ünnepeink eredete és
szokásrendje.
Város, bevásárlás
Városok, települések, falvak.
Épületek, utcák.
Tájékozódás, útbaigazítás.
Üzletek, bevásárlóközpontok, piac.
Vásárlás.
Látnivalók, nevezetességek a
lakóhelyemen.
Híres városok és nevezetességeik.
Hazám nevezetességei, látnivalók.
Idegen nyelvi kultúra: más
országok nevezetességei.

Matematika: tájékozódás a térben,
térbeli alakzatok.

Utazás, pihenés
Vakáció, nyaralás.
Táborok, osztálykirándulás.
Közlekedési eszközök.
Idegen nyelvi kultúra: utazás
belföldön és külföldön.

Földrajz: tájékozódás a földrajzi
térben, Európa, Európán kívüli
kontinensek, tájak, országok.

8/ 11 óra

Földrajz: országok, városok.
Hon- és népismeret: az én
városom, falum, a hazai táj, a
világörökség elemei.
Technika, életvitel és gyakorlat:
közlekedés, vásárlás.
8/ 11 óra

Biológia-egészségtan: az erdők
világa.
Hon- és népismeret: az én
városom, falum, a hazai táj, a
világörökség elemei.

Fantázia és valóság
Kedvenc olvasmányaim, könyveim.
Képzeletem világa.
Utazás a jövőbe.
Idegen nyelvi kultúra: irodalmi
szemelvények (versek, regény- vagy
novellarészletek, újságcikkek stb.)

Dráma és tánc: dramatikus
játékok.

Zene, művészetek
Kedvenc zeném, együttesem.
Film- és színházi élményeim.
Kedvenc múzeumom.
Kiállítások, rendezvények,
koncertek.
Zenei világnap.

Ének–zene: zenehallgatás.

Egészséges életmód
A rendszeres testedzés.
A helyes táplálkozás.
Betegségek és megelőzésük.
Orvosnál, kórházban.

Biológia-egészségtan: betegségek
megelőzése.

Média, kommunikáció
Internet, interaktív játékok,
közösségi oldalak.

6/ 9 óra

Vizuális kultúra: képzeletem
világa.

5/ 7 óra

Dráma és tánc: színház,
előadások.
Vizuális kultúra: múzeumok,
kiállítások.
8/ 14 óra

Technika, életvitel és gyakorlat:
egészséges életmód.
8/ 11 óra
Informatika: az információs
technológián alapuló
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Infokommunikációs eszközök a
mindennapokban.
A média szerepe a hétköznapokban.

kommunikációs formák,
médiainformatika.

8. évfolyam
Tematikai egység címe
család

alap óraszám
4 óra

otthon
étkezés
időjárás
öltözködés
iskola, barátok
szabadidő
természet, állatok
ünnepek, szokások
város, bevásárlás
utazás, pihenés
fantázia és valóság
zene, művészetek
környezetünk védelme
egészséges életmód
felfedezések
tudomány, technika
múltunk és jövőnk
média, kommunikáció
Földünk és a világűr
éves óraszám
10 % szabadon tervezhető
éves óraszám összesen

4 óra
4 óra
4 óra
5 óra
5 óra
5 óra
5 óra
4 óra
4 óra
4 óra
4 óra
3 óra
8 óra
5 óra
6 óra
8 óra
7 óra
6 óra
6 óra
97 óra

Ajánlott témakörök
Család
Én és a családom.
Családtagok bemutatása, családfa.
Családi események, közös
programok.
Családi ünnepek.
Nagyszüleim világa.

+ 10 % órák

1 óra

1 óra
1 óra
1 óra
1 óra
1 óra
1 óra
1 óra
1 óra
1 óra
1 óra

emelt óraszám
6 óra

+ 10 % órák
1 óra

8 óra
9 óra
5 óra
8 óra
8 óra
9 óra
8 óra
8 óra
9 óra
8 óra
8 óra
5 óra
10 óra
7 óra
11 óra
10 óra
8 óra
7 óra
10 óra
162 óra

1 óra
1 óra
1 óra
1 óra
1 óra
1 óra
1 óra
1 óra
1 óra
1 óra
1 óra
1 óra
1 óra
1 óra

11 óra
108 óra

1 óra
1 óra
1 óra
18 óra

180 óra

Kapcsolódási pontok
Erkölcstan: társas kapcsolatok:
család, otthon; az ember az időben:
gyermekkor, felnőttkor, öregkor.

óraszám alap/ emelt
4/ 6 óra

Hon- és népismeret: családunk
története
Technika, életvitel és gyakorlat:
családi munkamegosztás.

Otthon
Otthonom, szűkebb környezetem.
Lakóhelyiségek, bútorok,
berendezési tárgyak.
Lakóhelyem, tágabb környezetem.
Otthonok a célnyelvi országban és
a nagyvilágban.
Házimunkák, otthoni segítség.

Matematika: tájékozódás a térben.

Étkezés
Napi étkezések.
Kedvenc ételeim, italaim.
Egészséges táplálkozás.
Receptek, főzés, sütés,

Biológia-egészségtan: táplálkozás.

4/ 8 óra

Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek: család és
lakóhely.
Hon- és népismeret: az én városom,
falum.

Kémia: egészséges táplálkozás: a
zsírok és cukrok szerepe.
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4/ 9 óra

főzőműsorok.
Idegen nyelvi kultúra: Étkezési
szokások a célnyelvi kultúrában és
a nagyvilágban.

Technika, életvitel és gyakorlat:
családi munkamegosztás.

Idő, időjárás
Az óra.
Évszakok és hónapok.
A hét napjai és a napszakok.
Időjárás.
Időjárási rekordok.
Időjárási jelenségek.
Természeti katasztrófák.

Földrajz: éghajlat és lakóhelyek;
időjárási, éghajlati elemek.

Öltözködés
Ruhadarabok.
Kedvenc ruháim.
Divat világa.

Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek:
öltözködés, divat.

Matematika: halmazok, diagramok
készítése, értelmezése, táblázatok
olvasása.
4/ 5 óra

Fizika: természeti katasztrófák.

5 / 8 óra

Erkölcstan: szokások, társadalmi
szabályok.
Iskola, barátok
Erkölcstan: társas kapcsolatok:
Iskolám, osztálytermünk.
barátság, szeretet, tisztelet, egymás
Tantárgyaim, tanáraim.
segítése.
Osztálytársaim, barátaim.
Tanórán kívüli közös programjaink.
Idegen nyelvi kultúra: Iskolai élet
más országokban.
Diákképviselet.
Továbbtanulás, pályaválasztás.

5/ 8 óra

Szabadidő, szórakozás
Szabadidős tevékenységek,
kedvenc időtöltésem.
Internet, interaktív játékok.
Mozi, színház, zenehallgatás,
kiállítások.
Közös időtöltés barátokkal.
Idegen nyelvi kultúra: részvétel
nyelvtanfolyamon, élet külföldön
vendéglátó családnál.

5 / 9 óra

Természet, állatok
Kedvenc állataim.
Kisállatok, felelős állattartás.
Kontinensek, tájegységek.
Hazánk és más országok, más
kontinensek élővilága.

Testnevelés és sport: sportok.
Ének–zene: zenehallgatás.
Dráma és tánc: színház, előadások.
Vizuális kultúra: múzeumok,
kiállítások.
Informatika: Az információs
technológián alapuló
kommunikációs formák,
médiainformatika.
Biológia-egészségtan: a
természetföldrajzi környezet és az
élővilág összefüggései.

5/ 8 óra

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.
Idegen nyelvi kultúra: Ünnepek

Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek:
hétköznapok, ünnepek.
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4/ 8 óra

itthon és a nagyvilágban.
Hon- és népismeret: találkozás a
múlttal: ünnepeink eredete és
szokásrendje.
Város, bevásárlás
Városok, települések, falvak.
Épületek, utcák.
Tájékozódás, útbaigazítás.
Üzletek, bevásárlóközpontok, piac.
Vásárlás.
Látnivalók, nevezetességek a
lakóhelyemen.
Híres városok és nevezetességeik.
Idegen nyelvi kultúra: német nyelvű
országok (Németország, Ausztria,
Svájc), nevezetességek, látnivalók.

Matematika: tájékozódás a térben,
térbeli alakzatok.

Utazás, pihenés
Vakáció, nyaralás.
Táborok, osztálykirándulás.
Közlekedési eszközök.
Utazás belföldön és külföldön.

Földrajz: tájékozódás a földrajzi
térben, Európa, Európán kívüli
kontinensek, tájak, országok.

4/ 9 óra

Földrajz: országok, városok.
Hon- és népismeret: az én városom,
falum, a hazai táj, a világörökség
elemei.
Technika, életvitel és gyakorlat:
közlekedés, vásárlás.
4/ 8 óra

Biológia-egészségtan: az erdők
világa.
Hon- és népismeret: az én városom,
falum, a hazai táj, a világörökség
elemei.

Fantázia és valóság
Dráma és tánc: dramatikus játékok. 4/ 8 óra
Kedvenc olvasmányaim, könyveim.
Képzeletem világa.
Vizuális kultúra: képzeletem világa.
Utazás a jövőbe.
Idegen nyelvi kultúra: irodalmi
szemelvények (versek, regény- vagy
novellarészletek, újságcikkek stb.)
Zene, művészetek
Kedvenc zeném, együttesem.
Film- és színházi élményeim.
Kedvenc múzeumom.
Kiállítások, rendezvények,
koncertek.
Zenei világnap.
Környezetünk védelme
Veszélyeztetett állat- és
növényvilág.
Nevezetes napok: Fák és madarak
Napja, a Víz Világnapja, a Duna
Napja.
Szelektív hulladékgyűjtés.
Környezettudatos viselkedés.

Ének–zene: zenehallgatás.

3/ 5 óra

Dráma és tánc: színház, előadások.
Vizuális kultúra: múzeumok,
kiállítások.
Biológia-egészségtan: környezeti
rendszerek állapota, védelme,
fenntarthatósága.

8/ 10 óra

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.

Biológia-egészségtan: betegségek
megelőzése.
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5/ 7óra

A helyes táplálkozás.
Betegségek és megelőzésük.
Felfedezések
Nagy földrajzi felfedezések.
Híres felfedezők és életútjuk.

Technika, életvitel és gyakorlat:
egészséges életmód.
Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek: felfedezők
és feltalálók.

6/ 11 óra

Hon- és népismeret: a magyar
tudomány és kultúra eredményei a
világban.
Tudomány, technika
Feltalálók és találmányok.
Híres feltalálók és életútjuk.
A jövő technikai vívmányai.

Biológia-egészségtan:
tudománytörténet.

Múltunk és jövőnk
Családom múltja, gyökereim.
Az én jövőm.
Továbbtanulás, pályaválasztás.
Iskolám múltja, jelene.
A jövő iskolája.
Lakóhelyem régen és most.
A jövő városa.
Földünk jövője.

Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek: különböző
korszakok, globális problémák.

8/ 10 óra

Hon- és népismeret: a magyar
tudomány és kultúra eredményei a
világban.
7/ 8 óra

Hon- és népismeret: Az én
világom. Találkozás a múlttal.
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.
A média és a nyilvánosság szerepe.

Földünk és a világűr
A naprendszer és a bolygók
A Nap és a csillagok.
Utazások az űrben.

Földrajz: égitestek.

6 / 7 óra

Biológia-egészségtan:
kommunikáció az állatvilágban.
Informatika: az információs
technológián alapuló
kommunikációs formák,
médiainformatika.

Fizika: a naprendszer objektumai, a
világűr megismerésének eszközei.
Matematika: tájékozódás a térben.
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6/ 10 óra

Kommunikációs eszközök A2

1. Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök
Megszólítás
Köszönés, elköszönés
Köszönet és arra reagálás
Bemutatkozás
Megszólítás
Érdeklődés hogylét iránt és arra
reagálás
Bocsánatkérés és arra reagálás
Gatuláció, jókívánságok és arra
reagálás
Személyes
levélben
megszólítás,
elköszönés

Entschuldigung!
Guten Morgen / Tag! Auf Wiedersehen! Tschüs!
Danke! Bitte!
Ich heiße Martin.
Entschuldigung, ich gehe jetzt.
Wie geht’s dir? Danke, prima. Und dir?
Entschuldigung! Kein Problem!
Herzlichen Glückwunsch zum…! Danke. Fröhliche
Weihnachten.
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 Da hast du (nicht) Recht!
nem ismerése
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, Das ist mei Bruder.… Meine Mutter ist schön.
leírása
Infrmációkérés, 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
Javaslat és arra reagálás
Meghívás és arra reagálás

Ein Buch, bitte! Gibst du mir ein Buch, bitte?
Möchtest du einen Tee? Ja, gerne!
Kommst du? Ja. Nein, leider nicht. Nein, es tut mir
leid.
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Kínálás és arra reagálás

Noch ein Stück Kuchen? Ja, bitte. Nein, danke.

5. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök
Visszakérdezés
Nem értés
Betűzés kérése, betűzés

Wie bitte?
Ich verstehe nicht.
Buchstabiere bitte.

Fogalomkörök A2
Cselekvés,
történés, létezés
kifejezése
jelenidejűség

múltidejűség

jövőidejűség

Präsens
Präsens
Vokalwechsel,
trennbare Verben
Präteritum
Perfekt

Ich bin heute zu Hause. Die
Sonne scheint schön.
mit Der Zug fährt gleich ab.
Er liest das Buch vor.

sich-Verben

Er machte einen Fehler. Ich
ging in die Schule.
Ich habe ein Eis gegessen.
Ich werde dieses Jahr nach
Spanien fahren.
Ich freue mich.

haben
Possessivpronomen
gehören + D.

Ich habe einen Bruder.
Das ist meine Familie.
Dieses Fahrrad gehört mir.

Futur

Birtoklás
kifejezése

Térbeli
viszonyok
irányok,
helymeghatározás

hier, dort, links, rechts
oben, unten, hinten…
Mein Schreibtisch steht links.
in, auf, vor, hinter, Ich lege das Heft auf den Tisch.
neben (A/D)
Er steht neben dem Bett.

Időbeli
viszonyok
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időpont

Wie oft?
selten,
manchmal,
oft, immer, nie
einmal, zweimal
monatlich,
wöchentlich
in, um, am, wann?
jeder, dieser Jahr,
vorig
gegen

Ich spiele oft mit Peter.
Ich mache Gymnastik zweimal
am Tag.
Ich gehe wöchentlich zweimal
schwimmen.
im Winter, um 8 Uhr, am Freitag
Vorigen Freitag fuhren wir nach
Berlin.
Er wird gegen acht nach Hause
kommen.

Mennyiségi
viszonyok
számok
határozott
mennyiség
határozatlan
mennyiség
sorszámok

eins, zwei
eine Portion Pommes
alles, viel, wenig, Ich lerne viel, und ich habe
nichts
wenig Zeit.
viele, wenige
Viele meinen, es stimmt nicht!
erst, viert
Der vierte auf dem Foto bin ich.

Minőségi
viszonyok
Wie?

Modalitás

felszólítás

Esetviszonyok

Szövegösszetartó kötőszók
névmások
eszközök

Ich bin zufrieden. Das finde ich
prima.
Was
für
ein? Das ist eine leichte Aufgabe.
Welcher?
Ich finde den roten Rock
(Adjektivdeklination) modisch.
möchte
Ich möchte ein Eis.
können, wollen
Er kann nicht schwimmen.
Ich will nach Hause.
Komm morgen wieder! Spielt
Tennis!
Nehmen Sie bitte Platz! Gehen
wir jetzt!
Nominativ,
Er zeichnet Bilder. Grete fragt
Akkusativ
uns, nicht ihn.
Dativ, Genitiv
Er gibt seinem Freund die Hand.
Die Tür des Zimmers führt in
den Garten.
und/oder/aber/denn
das
ich, mich, mein, mir, dir
dieser
man
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