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„A bölcs tanítás az élet forrása.” 
(Példabeszédek 13:14.) 
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A KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS  

(részlet a 4/2013. (I.11.) EMMI rendelet a két tanítási nyelvű iskolai oktatás 

irányelvének kiadásáról) 

A két tanítási nyelvű iskolai oktatás célja és feladata 

 

2. § (1) A két tanítási nyelvű oktatás az anyanyelvi tudás fejlesztése és a magyar kultúra 

megismerése mellett a tanulók magas szintű idegennyelv-tudását és az idegennyelv-tanulás 

képességének fejlesztését szolgálja. Ennek érdekében a két tanítási nyelvű oktatás a 

következő célok megvalósítását szolgálja: 

a) az anyanyelvi és az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia egyidejű és kiegyensúlyozott 

fejlesztése, 

b) a nyelvtanulás és az idegen nyelven történő tanulás stratégiáinak elsajátítása, 

c) a célnyelvi műveltség intenzív fejlesztése, 

d) a nevelési és tantárgy-integrációs lehetőségek fokozott kihasználása, 

 

(2) A magyarországi két tanítási nyelvű iskolai oktatás vállalja a célnyelvi műveltség, a 

kulturális tudatosság intenzív fejlesztését annak érdekében, hogy a tanulók megismerkedjenek 

a célnyelv országaival, értsék azok kultúráját és empátiával viszonyuljanak hozzá. 

 

(3) A két tanítási nyelvű oktatás során az iskola biztosítja, hogy a célnyelvű országok 

civilizációjának oktatása önálló tantárgy keretében kerüljön megszervezésre. 

 

(4) A célnyelvi civilizáció oktatása során az iskola biztosítja azt is, hogy a tanulók elsajátítsák 

a célnyelvi országok földrajzával, gazdaságával, társadalmi viszonyaival, irodalmával, 

történelmével, kultúrájával kapcsolatos főbb ismereteket. 

 

A két tanítási nyelvű általános iskola helyi tantervének elkészítésére vonatkozó sajátos 

szabályok 

3. § (1) Az iskola helyi tanterve elkészítésénél és elfogadásánál 

a) a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló miniszteri rendelet 

mellékleteként kiadott kerettantervben foglalt szempontokat, 

b) a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) 

Korm. rendeletben (a továbbiakban: Nat) foglalt szempontokat, 

c) az 1–4. mellékletben foglalt szempontokat, a tantervébe beépíti. 

(2) Az iskola a helyi tantervében a célnyelven tanított tantárgyak körét az alábbiak közül 

határozza meg: 

a) az 1–2. évfolyamon: ének-zene, vizuális kultúra, testnevelés, környezetismeret, életvitel és 

gyakorlat, 

b) a 3–4. évfolyamon: ének-zene, vizuális kultúra, testnevelés, környezetismeret, életvitel és 

gyakorlat, 

c) az 5–6. évfolyamon: ének-zene, vizuális kultúra, testnevelés, természetismeret, célnyelvi 

civilizáció, informatika, történelem, 
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d) a 7–8. évfolyamon: biológia, földrajz, fizika, kémia, célnyelvi civilizáció, matematika, 

informatika, történelem, 
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(3) Ha az iskola a (2) bekezdés c)–e) pontja alapján a történelem tantárgyat célnyelven tanítja, 

akkor a történelem tantárgyra vonatkozó tantárgyi kerettantervben foglalt, a magyarság 

történelmével kapcsolatos tantárgyi tartalmakat és az ahhoz kapcsolódó fejlesztési feladatokat 

a történelem tantárgyi kerettantervi tematikai egységekhez igazodva magyar nyelven köteles 

tanítani. 

4. § (1) A két tanítási nyelvű iskolai oktatás csak akkor szervezhető meg az iskolában, ha az 

adott iskola összes évfolyamára kiterjed. 

(2) Az iskola a két tanítási nyelvű oktatás során a célnyelv mellett mindegyik évfolyamon 

legalább három tantárgyat célnyelven tanít. 

 

A két tanítási nyelvű általános iskolai oktatásban elérendő célnyelvi szintek 

11. § (1) A két tanítási nyelvű általános iskolai oktatás célja, hogy az abban részt vevő tanulók 

legalább hatvan százaléka a célnyelvből 

a) a hatodik évfolyamon a KER szerinti A2, 

b) nyolcadik évfolyamon a KER szerinti B1 szintet elérje. 
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1-2. évfolyam 

 

heti 4 óra , évi 144 óra 
 

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

a későbbi tudatos nyelvhasználatot. Elsődleges célja, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését az 

idegen nyelvek tanulása iránt a pozitív attitűd és a tartós motiváció kialakításával. Fontos cél 

továbbá, hogy a nyelvtanulás a kezdetektől élmény, érdekes tapasztalat legyen a tanulók 

számára.  

Ebben a szakaszban elsősorban a beszédészlelés, beszédbátorság kialakításával és a hallás 

utáni szövegértés fejlesztésével történik a kommunikatív kompetenciák megalapozása. A 

nyelvtanulás a tanulók által értelmezhető szituációkban, kommunikációs helyzetekben, a 

beszélt nyelven keresztül valósul meg, játékokra, dalokra, mondókákra, rövid párbeszédek 

feldolgozására épülő kreatív és motiváló folyamat során. Az egyre bővülő feladatok, 

kommunikációs helyzetek révén megtanulják kifejezni magukat az adott szituációkban, 

megismétlik, utánozzák a hallottakat. A hallott szövegeket cselekvéshez, szituációhoz kötik, 

így azok megértése és felidézése is könnyebbé válik. 

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

szókincsfejlesztésnek, a szóbeli interakciónak. A nonverbális eszközökkel támogatott hallott 

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

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

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

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

beszédtempó célnyelvnek megfelelő fejlesztését. 

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

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

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

könnyen előhívható ismeretekké válnak. Ezek a tevékenységek fejlesztik a gyermeki 

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

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

érzékszervükkel részt vegyenek a nyelvi tevékenységekben, kapjanak vizuális megerősítést, 

és kézbe vehető tárgyakat is használjanak a nyelvtanulás során. 

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

anyanyelvükön már magabiztosan írnak és olvasnak a tanulók. Az első kétéves szakasz végén, 

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

nyomtatott formában megjelenő mondatokkal.  

A tanulási folyamatban a tanuló egész személyisége formálódik, anyanyelvi és célnyelvi 

kompetenciái egymással kölcsönhatásban fejlődnek. Fontos a változatos tevékenységformákra 

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

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

infokommunikációs eszközök bevonása már ebben az életkori szakaszban is segít a 

megértésben, és motiváló hatással bír. 

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

tartalmaival mint a nyelvtanulást segítő eszközzel vagy információforrással. 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. 
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ÉVFOLYAMONKÉNTI CÉLNYELVI KERETTANTERV ÉS 
ÓRATERV 

 

1. évfolyam 
 

Évi óraszám: 144 óra  

 

Tartalom: 

 

 A B 

1. Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

2. Előzetes tudás A tanuló magával hozza 
meglévő tapasztalatait, 
elképzeléseit. Otthon és az 
óvodában szerzett készségek, 
személyes és szociális 
kompetenciák, tanulási 
képességek. Játékok, szituációs 
feladatok az otthoni és az 
óvodai életből. 

3. A tematikai egység nevelési 
fejlesztési céljai 

A tanuló képes követni a 
nonverbális elemekkel erősen 
támogatott, célnyelven történő 
óravezetést; követi a nagyon 
lassú és tiszta kiejtésű 
beszédet, amikor a jelentés 
megértéséhez hosszú szünetek 
állnak rendelkezésére; 
felismeri és végrehajtja az 
általa már hallott utasításokat; 
a hallott szöveg tartalmát 
különböző módokon (mozgás, 
hang, rajz) meg tudja 
jeleníteni; képes rövid, 
egyszerű szövegeket, pl. 
mondókákat memoriterként 
elmondani. 

 C 

1. A fejlesztés tartalma: 
A nyelv hangzásvilágának, zenéjének megismerése, az 
artikulációs bázis fejlesztése, speciális hangzók, hanglejtés, 
szóhangsúly megismerése, megfigyelése. A nonverbális 
elemekkel támogatott célnyelvi óravezetés megértése. Ismert 
témákhoz kapcsolódóan elhangzó, szavakból, rövid mondatokból 
álló kijelentések megértése. Egyszerű nyelvi eszközökkel 
megfogalmazott, nonverbális elemekkel támogatott tanári 
utasítások megértése (pl. rajzos, játékos feladatok, szerepjáték 
stb.). A személyi adatokra és konkrét szükségletekre vonatkozó 
egyszerű kifejezések megértése. 

 

 D E 
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1. Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

2. Előzetes tudás A tanuló magával hozza 
meglévő tapasztalatait, 
elvárásait. Otthon és az 
óvodában szerzett 
tapasztalatok, készségek, 
személyes és szociális 
kompetenciák, tanulási 
képességek, a tanuló 
természetes kíváncsisága, 
motivációja. Játékok, szituációs 
feladatok az otthoni és az 
óvodai életből. 

3. A tematikai egység nevelési 
fejlesztési céljai 

A tanuló képes aktívan részt 
venni az interakciót igénylő 
célnyelvi gyermekjátékokban; 
részt vesz egyszerű 
interakcióban, ahol a 
kommunikáció a lassabb 
beszéden és ismétlésen alapul; 
be tud kapcsolódni az egyszerű 
játékos feladatokba; legyen 
képes megválaszolni egyszerű 
kérdéseket a közvetlen 
szükségletek vagy jól ismert 
témák területén, illetve azokra 
reagálni; 

 F 

1. 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. 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 

 

 

 

 

 



 
 

9 

 

Témakörök 

 

 

 A B 

1.  Témakörök Kapcsolódási pontok 

2.  Személyes vonatkozások, 
Családtagok. Család 
bemutatása rajzok, képek 
segítségével 

Környezetismeret: a család. 
Erkölcstan: önismeret. 

3.  Környezetünk  
Az otthon, lakás bemutatása 
(szobák, helyiségek 
megnevezése). Színek. Számok 
1-20.,  
Állatok, gyümölcsök 
megnevezése.  
Játékok, gyakori tárgyak 
megnevezése. 

Rajz, vizuális kultúra 
Környezetismeret: az 
otthonunk, évszakok, 
növények, állatok 
csoportosítása.  
Matematika 
Technika, életvitel és 
gyakorlat: a lakás részei. 

4.  Az iskola  
Személyes iskolai, illetve 
tantermi eszközök 
megnevezése. 

Környezetismeret: az iskola 
helyiségei, az iskolában 
használt eszközök 

5.  Életmód 
Napirend, napszakok ismerete. 
Mindennapi használati tárgyak, 
játékok megnevezése. 
Alapvető ételek megnevezése. 
 

Környezetismeret: napszakok 
Technika és életvitel: 
használati tárgyak, játékok. 

6.  Szabadidő, szórakozás 
Ünnepek. 
Közlekedési eszközök neve. 
 

Környezetismeret: Ünnepek 
Technika és életvitel: 
közlekedési eszközök 

 

a) Kommunikációs szándékok  

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 

 Kezdeményezés és válasz 

Köszönés Hello Polly. 
How are you?  
Hi! 

Hello Greg.  
Fine, thanks.  
Hi! 

Elköszönés Goodbye.  
Bye!  
See you tomorrow. 

Goodbye. 
Bye!  
See you tomorrow 

Bemutatkozás, bemutatás What's your name?  
My name is Jack.  
This is Greg. 

I'm Polly. 
Hello.  
Hi! 

Köszönet Thanks. Thank you.  

 

Személyesbeállítódásésvéleménykifejezéséreszolgálókommunikációsszándékok 

Tetszés, nemtetszés Do you like it?  
Do you like bananas? 

I like it. /I don’t like it. 
Yes, I do. / No, I don’t. 
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Információ cseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 

 

Dolgok, személyek 
megnevezése, leírása 

What is it?  
What's this? 
Who is this?  
What colour is it? 

It’s a …/ That’s a…/ This is…  

Információkérés, 
információadás: 

Is it a car?  
What is it? What's this? Have 
you got a ball? 
Is there…?  
Do you want some milk? 

Yes, it is. / No, it isn't.  
It’s a …/ That’s a…  
Yes, I have. / No, I haven't. Yes, 
there is. / No there isn't. 
Yes, please. 

Tudás, nemtudás: What is it? I know. / I don’t know. 
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2. évfolyam 

 
Évi óraszám: 144 óra 

 
 

 A B 

1. Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

2. Előzetes tudás A tanuló magával hozza az első 
osztályban megszerzett 
tapasztalatait, az ott szerzett 
készségeket, személyes és 
szociális kompetenciákat, 
tanulási képességeket. Játékok, 
szituációs feladatok az otthoni 
és az iskolai életből. 

3. A tematikai egység nevelési 
fejlesztési céljai 

A tanuló képes követni a 
nonverbális elemekkel erősen 
támogatott, célnyelven történő 
óravezetést. Követi a nagyon 
lassú és tiszta kiejtésű 
beszédet, amikor a jelentés 
megértéséhez hosszú szünetek 
állnak rendelkezésére. 
Felismeri és végrehajtja az 
általa már hallott utasításokat; 
a hallott szöveg tartalmát 
különböző módokon (mozgás, 
hang, rajz) meg tudja 
jeleníteni. Képes rövid, 
egyszerű szövegeket, pl. 
mondókákat memoriterként 
elmondani. Tud egyszerű 
szövegben hallott információt 
más tevékenység során 
felhasználni; megérti a 
gyakoribb, mindennapi, 
nagyon egyszerű szavakat és 
fordulatokat, amelyek a 
személyével, közvetlen 
környezetével kapcsolatosak.  

 

 C 

1. A fejlesztés tartalma:  
A nyelv hangzásvilágának, zenéjének, megismerésének, az 
artikulációs bázis fejlesztése, speciális hangzók, hanglejtés, 
szóhangsúly megismerése, megfigyelése.  
A nonverbális elemekkel támogatott célnyelvi óravezetés 
megértése. Ismert témákhoz kapcsolódóan elhangzó, 
szavakból, rövid mondatokból álló kijelentések megértése.  
Egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott, nonverbális 
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elemekkel támogatott tanári utasítások megértése (pl. rajzos, 
játékos feladatok, szerepjáték stb.). A személyi adatokra és 
konkrét szükségletekre vonatkozó egyszerű kifejezések 
megértése  
Az életkornak megfelelő, ismert témakörhöz kapcsolódó, 
rövid, egyszerű szövegek bemutatásának követése.  
Tanári beszéd és/vagy hangzóanyag hallgatása, 
együttmondása után közös vagy önálló ismétlés.  
A kiejtés, intonáció, hangsúly játékos gyakorlása (pl. 
hangerőváltással, érzelmek kifejezésével, mozgás kíséretével. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, 
szövegforrások: gyermekdalok, gyermekversek, mondókák, 
képekkel illusztrált történetek, cselekvéssorok, mesék, 
rövidfilmek, tanárral, tanulótársakkal folytatott rövid 
párbeszéd, tanári beszéd. 

 

 D E 

1. Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

2. Előzetes tudás A tanuló magával hozza 
meglévő tapasztalatait, 
elvárásait. Otthon és az 
iskolában szerzett 
tapasztalatok, készségek, 
személyes és szociális 
kompetenciák, tanulási 
képességek, a tanuló 
természetes kíváncsisága, 
motivációja. Játékok, szituációs 
feladatok az otthoni és az 
iskolai életből.  

3. A tematikai egység nevelési 
fejlesztési céljai 

A tanuló képes aktívan részt 
venni az interakciót igénylő 
célnyelvi gyermekjátékokban. 
Részt vesz egyszerű 
interakcióban, ahol a 
kommunikáció a lassabb 
beszéden és ismétlésen alapul.  
Be tud kapcsolódni az egyszerű 
játékos feladatokba. Képes 
megválaszolni egyszerű 
kérdéseket a közvetlen 
szükségletek vagy jól ismert 
témák területén, illetve azokra 
reagálni. Tud másoktól 
dolgokat kérni és másoknak 
dolgokat adni. Képes 
tevékenységekkel reagálni 
egyszerű tanári utasításokra pl. 
mozgás, rajzolás. Képes a 
célnyelvi normáknak megfelel 
kiejtés, intonáció és 
beszédtempó utánzás alapján 
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történő elsajátítására. 

 

 F 

1.  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,kérés, köszönet, sajnálkozás kifejezése. Nagyon 
rövid, különálló, többnyire előre begyakorolt 
megnyilatkozások megértése és reagálás azokra. 
Ismert témákhoz kapcsolódó egyszerű nyelvi eszközöket és 
nonverbális elemeket tartalmazó rövid párbeszéd eljátszása 
társakkal, tanárral.  
Dalok, mondókák, mesék, történetek előadásában, 
gyermekjátékokban való aktív részvétel.  
Bekapcsolódás nonverbális elemekkel támogatott, közös 
szöveg- és mesemondásba ismert szavak, kifejezések 
ismétlésével.  
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, 
szövegforrások: dalok, mondókák, gyermekversek, rövid, 
képpel illusztrált történetek, rövid 
párbeszédek,.bemutatkozási formulák használata. 

 

 

 G H 

1. Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

2. Előzetes tudás A tanuló magával hozza az első 
osztályban megszerzett 
olvasási tapasztalatait, az ott 
szerzett készségeket. 

3. A tematikai egység nevelési 
fejlesztési céljai 

A tanuló képes követni 
célnyelven leírt szavakat és 
rövid szövegeket. Képes az 
ismert szavak néma olvasására 
és megértésére, valamint 
hangzó anyag, tanári minta és 
gyakorlás után a szavak helyes 
felolvasására. 

 

 I 

1. A fejlesztés tartalma:  
A tanuló észreveszi az anyanyelven, illetve a tanult idegen 
nyelven történő olvasás közötti különbségeket. 
Bekapcsolódik olvasást igénylő játékos nyelvi 
tevékenységekbe. Követi az ismert témákról elhangzó 
szöveg írott változatát. Felfedezi az ismert szavakat és 
kifejezéseket idegen forrásban. Megtapasztalja az önálló 
célnyelvi olvasás élményét. 
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 J K 

1. Fejlesztési egység Íráskészség 

2. Előzetes tudás A tanuló magával hozza az első 
osztályban megszerzett tapasztalatait 
szavak, szövegek pontos másolása, 
leírása terén. 

3. A tematikai egység 
nevelési fejlesztési 
céljai 

A tanuló legyen képes a célnyelvi 
szavak lemásolására, ismerje az adott 
nyelv ábécéjét. 

 

 L 

1. A fejlesztés tartalma: 
A tanuló észreveszi az anyanyelvén, illetve a tanult idegen 
nyelven történő írás közötti különbségeket. A tanuló ismeri 
az adott nyelv ábécéjét. Különböző nyelvi tevékenységek 
során lemásol, illetve leír rövid szavakat, mondatokat. 
Bekapcsolódik írást igénylő játékos nyelvi tevékenységekbe 

 

 

Témakörök 
 

 A B 

1. Témakörök  Kapcsolódási pontok 

2. Személyes vonatkozások, család 
Személyes bemutatkozás. 
Család bemutatása rajzok, képek 
segítségével. 
 

Környezetismeret: a család. 
Erkölcstan: önismeret. 

3. Környezetünk 
Az otthon, lakás bemutatása (szobák, 
helyiségek megnevezése). 
Színek. Számok 1-20. 
Időjárással kapcsolatos kifejezések. 
Állatok, gyümölcsök megnevezése. 

Környezetismeret: az otthonunk, 
évszakok, növények, állatok 
csoportosítása. 
Rajz, vizuális kultúra 
Matematika 
Technika, életvitel és gyakorlat: a 
lakás részei. 

4. Az iskola 
Személyes iskolai, illetve tantermi 
eszközök megnevezése. 

Környezetismeret: az iskola 
helyiségei, az iskolában használt 
eszközök. 

5. Életmód 
Napirend, napszakok ismerete. 
Mindennapi használati tárgyak, játékok 
megnevezése. 
Alapvető ételek megnevezése, 
csoportosítása (pl. egészségesre, 
egészségtelenre). 
Évszaknak megfelelő öltözködés, 
ruhadarabok neve. 

Környezetismeret: a helyes 
napirend, egészséges életmód, 
évszakok, időjárás, öltözködés. 

6. Szabadidő, szórakozás  
Ünnepek. 
Szabadidős játékok, sportok 

Magyar nyelv és irodalom: ünnepek, 
jeles napok, ehhez kapcsolódó 
történetek, mondókák. Testnevelés 



 
 

15 

 

megnevezése. 
 Közlekedési eszközök neve.  
Játékok megnevezése. 
Sport, mozgás, szabadidő 

és sport: közösségi játékok. 
Környezetismeret: közlekedési 
ismeretek. Ének-zene: ünnepekhez, 
jeles napokhoz kapcsolódó dalok, 
zenék. 
Testnevelés és sport: mozgásos 
játékok. 

 

b) Kommunikációs szándékok 

 A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 

 Kezdeményezés és válasz 

Köszönés: Hello Polly.  
How are you? 
Hi! 

Hello Greg.  
Fine, thanks.  
Hi! 

Elköszönés: Goodbye. 
Bye!  
See you tomorrow. 

Goodbye.  
Bye!  
See you tomorrow. 

Bemutatkozás, bemutatás: What's your name?  
My name is Jack.  
This is Greg. 

I'm Polly. Hello. Hi! 

Köszönet: Thanks. Thank you.  

 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: 

Tetszés, nemtetszés Do you like it? 
Do you like bananas? 

I like it. I don’t like it. 
Yes, I do. / No, I don’t 

 

Információ cseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok: 

Dolgok, személyek 
megnevezése, leírása 

What is it? What's this?  
Who is this?  
What colour is it? 

It’s a …/ That’s a… 
This is… 
Blue. 

Információkérés, 
információadás 

Is it a car? What is it? What's 
this?  
Have you got a ball? Has she 
got a bag?  
Is there…? 
Do you want some cheese? 

Yes, it is. / No, it isn't.  
It’s a …/ That’s a…  
Yes, I have. / No, I haven't. Yes, 
she has. / No, she hasn't.  
Yes, there is. / No there isn't. 
Yes, please 

Tudás, nemtudás What is it? I know. / I don’t know. 

 

 Fogalomkörök: 

Fogalomkörök 
 

Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, történés, létezés kifejezése  
Jelen idejűség 
 
 
 
 
 
 
 
 

be – present forms                      I’m young. 
Are you tall?  

Yes, I am. 
 I’m not short. 

 
there is/there are – present forms 

There is a …. 
There are ….. 

Imperative  
Listen! 
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Képesség kifejezése 
 
 
 
Birtoklás kifejezése 

Stop the helicopter! 
 
Expressing ability 

Can you do this?  
Yes, I can. / No, I can't. 

 
Possessive adjectives 

my friend,  
your name,  
his/her bag 

 
Whose? 

Whose hat is this? 
Possessive …'s 

It's Polly’s jumper.. 
have got– present forms 

I’ve got two friends. 
 I haven’t got a dog.  
Have you got a kite?  

Yes, I have.  
She’s got long brown hair. 

Térbeli viszonyok 
Irányok, helymeghatározás 

Where? 
here, there,  

left, right  
in, on, under, …  

Where’s the cake? 
 It’s on the table. 

Mennyiségi viszonyok Singular/plural forms of nouns 
Can I have six apples, please? 

Can you see my sunglasses? 
 
How many? 
Cardinal numbers 1- 20 

one, two, three, … 

Minőségi viszonyok 
Méret, szín 
 
 
 
Logikai viszonyok 

What colour? 
What colour is it?  

It’s red, blue, …  
It’s big, small, long,... 

 
Linking words 

and, or, but 

Szövegösszetartó eszközök Demonstrative pronouns 
this, that, these, those 

 
Personal pronouns 

I, you, he, she, it, we, you, they 
 

Articles 
a, an, the 
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3. évfolyam 
 

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 3évfolyam 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 az értő 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 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.  
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Évi óraszám: 144 

 

 
Fejlesztési 

egység 
Hallott szöveg értése 

1 Előzetes tudás 

Aktív részvétel az órai tevékenységekben, a célnyelvi óravezetés 

követése, az egyszerű tanári utasítások és kérdések, valamint a 

korábban feldolgozott szövegek megértése, begyakorolt rövid 

párbeszédek követése.  

2 
A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló követi a kissé komplexebb formában elhangzó és kevesebb 

nonverbális elemmel támogatott célnyelvi óravezetést; 

megérti az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó, kevesebb 

nonverbális elemmel támogatott és bővülő szókinccsel 

megfogalmazott, de továbbra is rövid, egyszerű tanári utasításokat; 

megérti az ismert témákhoz kapcsolódó, egy-egy rövid mondatból 

álló kérdéseket, néhány rövid mondatból álló megnyilatkozásokat; 

felismeri a mindennapi témakörökben elhangzó rövid, egyszerű 

szövegekben az ismerős szavakat, fordulatokat, és tud ezekből 

következtetni a szövegek témájára;  

a megértést segítő feladatokra támaszkodva kiszűri a lényeget és 

néhány konkrét információt ismert témájú rövid, egyszerű 

szövegekből; 

egyre önállóbban alkalmaz néhányat a megértést segítő alapvető 

stratégiák közül. 

3 
A fejlesztés 

tartalma 

 

A kissé komplexebb formában elhangzó és kevesebb nonverbális 

elemmel támogatott célnyelvi óravezetés növekvő biztonsággal 

történő követése (pl. osztálytermi rutincselekvések; a közös munka 

megszervezése, eszközhasználat).  

Rövid, egyszerű tanári utasítások alaposabb és biztosabb megértése 

(pl. játékos feladatok; manuális tevékenységek; mozgásos, játékos 

tevékenységek).  

Rövid kérdések és néhány rövid mondatból álló szövegek megértése a 

tanulóhoz közel álló, ismert témákról. 

Az életkornak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, 

egyszerű autentikus szövegek bemutatásának, előadásának aktív 

követése; a szövegekben a tanult nyelvi elemek felismerése, 

következtetések levonása a témára, lehetséges tartalomra 

vonatkozóan; a szöveg lényegének kiszűrése a megértést segítő, 

változatos feladatok segítségével.  

A megértés során a hallott szövegeket kísérő nonverbális elemekre 

(pl. képek, képsorok, tárgyak, testbeszéd, hanglejtés) és a 

beszédhelyzetre való egyre tudatosabb támaszkodás.  

Tanári ösztönzésre a hallott szövegből kiszűrt információk egyre 

tudatosabb összekapcsolása a témával kapcsolatos egyéb 

ismeretekkel, és ezek alapján következtetések levonása a tartalomra 

vonatkozóan.   

Különböző beszélők, köztük a célnyelvet anyanyelvként használók 

egyre nagyobb biztonsággal történő megértése, amennyiben azok a 

célnyelvi normának megfelelő vagy ahhoz közelítő kiejtéssel, a 

tanuló nyelvi szintjéhez igazított tempóban, szükség esetén 

szüneteket tartva és a lényegi információkat kihangsúlyozva, 
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megismételve beszélnek. 

 

4 

A fenti 

tevékenységekhez 

használható 

szövegfajták, 

szövegforrások 

dalok, versek, képekkel illusztrált mesék és történetek, kisfilmek, 

animációs filmek, a korosztálynak szóló egyéb hangzó anyagok, 

tanárral, tanulótársakkal, célnyelvi országokból érkező személyekkel 

folytatott rövid párbeszédek, tanári beszéd, interaktív feladatok. 

 

 
Fejlesztési 

egység 
Szóbeli interakció 

1 Előzetes tudás 

Aktív részvétel az órai tevékenységekben, a célnyelvi óravezetés 

követése, az egyszerű tanári utasítások és kérdések, valamint a 

korábban feldolgozott szövegek megértése. Begyakorolt rövid 

párbeszédekben, interakciót igénylő tevékenységekben való részvétel 

egyszerű nyelvi eszközök alkalmazásával.  

2 
A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szókinccsel és 

nonverbális elemekkel támogatva fejezi ki beszédszándékát; 

egyszerű kérdéseket tesz fel a számára ismert témákról, illetve 

egyszerű nyelvi eszközökkel válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

rövid beszélgetést folytat számára ismert témákról egyszerű nyelvi 

eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal; 

rövid beszélgetést folytat társaival a tanult témákról; 

képes rövid, egyszerű szövegek másokkal való közös előadására;  

képes az ismert szöveg célnyelvi normákhoz közelítő kiejtésére, 

helyes intonációval és megfelelő beszédtempóban. 

 
A fejlesztés 

tartalma 

 

A mondanivaló nonverbális elemekkel (pl. testbeszéddel, 

hanglejtéssel, vizuális eszközökkel) támogatott kifejezése bővülő 

szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel. 

Rövid válaszokkal, cselekvéssel való reagálás ismert témákhoz vagy 

osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó, egyszerű nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdésekre, kérésekre, felszólításokra. 

Egyszerű kérdések feltevése ismert témákhoz, osztálytermi 

szituációkhoz, egyéni szükségletekhez kapcsolódva. 

Egyszerű nyelvi eszközöket és nonverbális elemeket tartalmazó rövid 

párbeszéd eljátszása társakkal. 

Begyakorolt beszédfordulatokkal való kommunikálás (pl. 

bemutatkozás, bemutatás, üdvözlés, köszönés, alapvető információ 

kérése és adása saját magáról, társairól, közvetlen környezetéről, 

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

Meg nem értés esetén nonverbális elemekkel, pl. testbeszéddel 

támogatott ismétlés, magyarázat kérése. 

Néhány egyszerű, a beszélgetés strukturálása szempontjából fontos 

elem megismerése és alkalmazása (pl. beszélgetés kezdeményezése, 

figyelemfelhívás). 

Hallott, látott jelenségekre (pl. váratlan osztálytermi történésekre, 

időjárással kapcsolatos megfigyelésekre) való reagálás egyszerű 

nyelvi eszközökkel. 

Dalok, mondókák, versek, mesék, történetek előadásában, szóbeli 

nyelvi játékokban való aktív részvétel.  

Nonverbális elemekkel támogatott történet elmondásába való 

bekapcsolódás az ismert szavak, kifejezések, beszédfordulatok 
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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 

1 Előzetes tudás 

Aktív részvétel az órai tevékenységekben, a célnyelvi óravezetés 

követése, az egyszerű tanári utasítások és kérdések, valamint a 

korábban feldolgozott szövegek megértése. Néhány összefüggő 

mondat elmondása önmagáról és a tanult témákról. A megismert 

versek, mondókák felidézése. 

2 
A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló rövid, egyszerű szövegeket mond el, illetve párbeszédet ad 

elő társaival közösen, tanári segítséggel; 

egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott, összefüggő leírást ad 

saját magáról és a környezetében előforduló tárgyakról, élőlényekről, 

eseményekről;  

használ néhány egyszerű nyelvtani szerkezetet és mondatfajtát; 

kötőszavakkal kapcsol össze szavakat, szócsoportokat, egyszerű 

cselekvéseket, történéseket; 

munkáját egyszerű nyelvi eszközökkel mutatja be; 

képes kreatívan alkalmazni a célnyelven tanult tantárgyak szókincsét; 

képes elmondani egy-egy megtanult szöveget a célnyelvi normához 

közelítő kiejtéssel, intonációval és beszédtempóban.  

3 
A fejlesztés 

tartalma 

 

Gyermekirodalmi mű (pl. vers, dal, mese), történet, cselekvéssor 

közös vagy önálló előadása társak, másik osztály, szülők vagy 

tanárok részére. 

Felkészülést követően nonverbális elemekkel támogatott egyszerű 

nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal megfogalmazott 

szerepjáték előadása társakkal. 

Minta alapján, tanári segítséggel összefüggő szöveg alkotása; szavak, 

szócsoportok, cselekvéssorok összekapcsolása egyszerű 

kötőszavakkal (pl. és, de, azután). 

Egyénileg vagy csoportban létrehozott alkotás, tárgy rövid 

bemutatása és értékelése (pl. közös plakát készítése, kiállítása, szóbeli 

bemutatása és értékelése). 

Tanári példa vagy autentikus hangzóanyag hallgatása és együttes 

elmondása után közös vagy önálló ismétlés; a kiejtés, intonáció, 

hangsúly, ritmus játékos gyakorlása (pl. hangerő vagy hangszín 

változtatásával, érzelmek kifejezésével, ritmushangszerek vagy 

mozgás kíséretével). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 

dalok, versek, mesék, rövid történetek, cselekvéssorok, leírások (pl. 

tanulói munka bemutatása), rövid szerepek, interaktív feladatok. 
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Fejlesztési 

egység 
Olvasott szöveg értése 

1 Előzetes tudás 

A tanulónak minimális ismeretei vannak a célnyelv írott változatának 

sajátosságairól. Az egyszerű szavak, nagyon rövid mondatok 

nyomtatott képét felismeri, jelentésüket többnyire megérti. 

2 
A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló képes felismerni az anyanyelven és a célnyelven történő 

olvasás közti különbséget; 

felismeri és megérti az egyszerű mondatokban, rövid szövegekben az 

ismert szavakat és kifejezéseket a megértést segítő elemekre 

támaszkodva; 

megérti a különböző műfajú, egyszerű, autentikus szövegek lényegét;  

egyszerű, autentikus szövegekből kiszűr néhány alapvető információt;  

az olvasott szövegre vonatkozó egyszerű feladatokat végez el;  

képes kreatívan használni készségeit, képességeit az olvasott 

szövegek értelmezéséhez; 

kialakul érdeklődése a célnyelvi kultúra irodalmi, művészeti alkotásai 

iránt. 

3 
A fejlesztés 

tartalma 

 

Rövid, hétköznapi szövegekben ismerős szavak és egyszerű 

fordulatok felismerése. 

Írott szöveggel kapcsolatos tevékenységek végzése (pl. leírás alapján 

illusztráció készítése, képek sorba rendezése, szövegrészlettel való 

párosítása). 

Egyszerű, különböző műfajú szövegek olvasása, lényegük megértése, 

a szövegek feladatokon keresztül történő feldolgozása. 

Különböző műfajú szövegek (pl. versek, mesék, történetek, fabulák, 

viccek) közös olvasása. 

Egyszerű, informatív szövegből (pl. brosúrából, menetrendből, utcai 

táblákról, feliratokról) tárgyszerű információ szerzése. 

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

játék összerakása, útbaigazítás). 

Egyszerűsített nyelvezetű irodalmi alkotások olvasása (pl. versek, 

mesék, dalszövegek, novellák). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 

történetek, hirdetések, plakátok, egyszerű katalógusok, egyszerű 

üzenetek, útleírások, képeslapok, feliratok, nyomtatványok 

hagyományos és online formában. 

 

 

 Fejlesztési egység Íráskészség 

1 Előzetes tudás 

A tanulónak kevés tapasztalata van a célnyelven való 

írás területén. Az egyszerű, rövid szavakat, 

mondatokat felismeri, megérti. A tanult, rövid 

szavakat le tudja másolni. 

2 
A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló képes felismerni az anyanyelven és a tanult 

célnyelven történő írás közti különbséget; 

ismeri az adott nyelv ábécéjét; 

különböző nyelvi tevékenységek során rövid szavakat, 

mondatokat másol, illetve ír le; 

különböző műfajú és életkorának megfelelő témájú 
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rövid szövegeket alkot, adott mintát követve; 

írásban személyes adatokra vonatkozó egyszerű 

kérdésekre válaszol; 

közösen feldolgozott olvasott szöveghez kapcsolódó 

írásbeli feladatokat végez el; 

bekapcsolódik írást igénylő játékos nyelvi 

tevékenységekbe;  

képes kreatívan alkalmazni a nyelvi órákon és a 

célnyelven tanult tantárgyak szókincsét, tudását az őt 

érdeklő témájú, egyszerű szövegek írása során. 

3 
A fejlesztés tartalma 

 

Szavak és rövid szövegek másolása, illetve hallás 

utáni leírása. 

Rövid mondatok írása egyszerű nyelvi szerkezetek 

felhasználásával (pl. napirend bemutatása, emberek, 

állatok, tárgyak jellemzése, képfeliratok készítése). 

Különböző műfajú, egyszerű, rövid szövegek írása 

(pl. hagyományos vagy elektronikus képeslap, 

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

Egyszerű, autentikus kérdőívek, adatlapok kitöltése. 

Projektmunka készítése (pl. poszterek, hirdetések, 

faliújságok, tájékoztató táblák, ismertetők).  

Az életkornak megfelelő irodalmi művek (pl. mesék, 

történetek) bizonyos elemeinek megváltoztatása, 

átírása. 

Különböző típusú szövegek kreatív írása (pl. napló, 

dalszöveg, listaversek, szabadversek). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, 

szövegforrások: leírás, felirat, utasítás, képeslap, 

üdvözlőkártya, meghívó, üzenet, SMS, e-mail, levél, 

adatlap, dalszöveg, keresztrejtvény. 

 

 

 

Ajánlott témakörök 

 

Az 1–2. évfolyamon megismert témakörök a tanulók életkorának megfelelően új 

szempontból, magasabb nyelvi szinten újra feldolgozhatók és bővíthetők, ezért az új témák 

mellett ezek is szerepelnek a táblázatban. 

 

 Ajánlott témakörök Kapcsolódási pontok 

1 
Család  
Én és a családom. Családtagok bemutatása. 

Környezetismeret: együttélés a családban 

2 

Otthon  
Otthonom, szűkebb környezetem.  

Kedvenc játékaim. 

Lakóhelyem, tágabb környezetem. 

Matematika: tájékozódás a térben, 

halmazok. 

3 

Étkezés 
Napi étkezések. 

Kedvenc ételeim, italaim.  

Egészséges táplálkozás. 

Környezetismeret: élelmiszerek 

Matematika: halmazok. 
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4 

Idő, időjárás 
Évszakok és hónapok. 

A hét napjai és napszakok. Az óra. 

Időjárás. 

Környezetismeret. a napszakok, az 

évszakok váltakozása. 

5 
Öltözködés 
Évszakok és ruhadarabok. Kedvenc 

ruháim. 

Matematika: halmazok 

6 
Sport 
Testrészek és mozgás. Kedvenc sportom. 

Környezetismere: testrészek, egészséges 

életmód 

Testnevelés: sportok 

7 
Iskola, barátok 
Iskolám, osztálytermünk. Tantárgyaim. 

Osztálytársaim, barátaim. 

Környezetismeret: baráti kapcsolatok 

8 
Szabadidő 
Szabadidős tevékenységek. 

Kedvenc időtöltésem. 

Ének-zene: hangszerek nevei 

Vizuális kultúra: kreatív alkotások. 

9 
Természet, állatok 
Kisállatok. Kedvenc állataim. Állatok a ház 

körül. Vadon élő és állatkerti állatok. 

Környezetismeret: élőlények csoportosítása 

Matematika: halmazok 

10 
Ünnepek és hagyományok 
Az én ünnepeim.  

Ünnepek itthon és a célnyelvi kultúrában.  

Anyanyelv: hagyományok, szokások 

11 

Fantázia és valóság 
Kedvenc meséim, könyveim.  

Képzeletem világa.  

A cirkusz. 

Anyanyelv: irodalmi művek, mesék 

 

 

 
Információ cseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 

Információkérés,- adás Is it a ball? 
This is a ball. 

Where is the car? 
There’s a car under the table. 

Whose bag is this? 
This is Tom’s bag. 

 

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 

Udvarias kérés és arra reagálás Can I open the door? 

Yes, you can. / 

No,you can’t. 

 
Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

A létezés kifejezése -a be ige jelen idejű alakjai 
Is it a book? This is a big ball. 

A cselekvés kifejezése folyamatos jelen idő I am wearing glasses. 
She isn’t drinking. 
Are you picking flowers? 
Yes, I am. / No, I’m not. 
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A birtoklás kifejezése -have got/has got 

They’ve got a box. 

Have you got a 

pencil? She hasn’t 

got a desk. 

-possessive adjectives- 

his/her This is his hat. 

Térbeli viszonyok- hely megjelölés -prepositions 
Where is the coat? It’s on the 

desk. The cat is under the 

table. 
The picture is in the book. 

Képességek kifejezése can segédige 
He can play the 

piano. Can you 

play football? 
We can’t draw. 

Mennyiségi viszonyok: tőszámnevek 1-20 

any, many,lots of 

Szövegösszetartó eszközök: there’s, there are 
this,that,these,those 

 
 

A fejlesztés várt eredményei az 

évfolyam végén 

A1 szintű nyelvtudás megalapozása. 

A tanuló megérti a gazdagodó nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott célnyelvi óravezetést, az ismert témákhoz 

kapcsolódó kérdéseket, rövid megnyilatkozásokat, 

szövegeket. 

Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt 

beszédfordulatokkal kommunikál. 

Felkészülés után elmond rövid szövegeket. 

Közös feldolgozás után megérti az egyszerű olvasott 

szövegek lényegét, tartalmát. 

Ismert témákról rövid, egyszerű mondatokat ír, mintát 

követve önálló írott szövegeket alkot.  
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4. évfolyam 
 

A 4.évfolyam megkezdésekor a tanulók már három 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 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 az értő 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 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.  

 

Évi óraszám: 180 

 
Fejlesztési 

egység 
Hallott szöveg értése 

1 Előzetes tudás 

Aktív részvétel az órai tevékenységekben, a célnyelvi óravezetés 

követése, az egyszerű tanári utasítások és kérdések, valamint a 

korábban feldolgozott szövegek megértése, begyakorolt rövid 

párbeszédek követése.  

2 A tematikai A tanuló követi a kissé komplexebb formában elhangzó és kevesebb 
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egység nevelési-

fejlesztési céljai 

nonverbális elemmel támogatott célnyelvi óravezetést; 

megérti az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó, kevesebb 

nonverbális elemmel támogatott és bővülő szókinccsel 

megfogalmazott, de továbbra is rövid, egyszerű tanári utasításokat; 

megérti az ismert témákhoz kapcsolódó, egy-egy rövid mondatból 

álló kérdéseket, néhány rövid mondatból álló megnyilatkozásokat; 

felismeri a mindennapi témakörökben elhangzó rövid, egyszerű 

szövegekben az ismerős szavakat, fordulatokat, és tud ezekből 

következtetni a szövegek témájára;  

a megértést segítő feladatokra támaszkodva kiszűri a lényeget és 

néhány konkrét információt ismert témájú rövid, egyszerű 

szövegekből; 

egyre önállóbban alkalmaz néhányat a megértést segítő alapvető 

stratégiák közül. 

3 
A fejlesztés 

tartalma 

 

A kissé komplexebb formában elhangzó és kevesebb nonverbális 

elemmel támogatott célnyelvi óravezetés növekvő biztonsággal 

történő követése (pl. osztálytermi rutincselekvések; a közös munka 

megszervezése, eszközhasználat).  

Rövid, egyszerű tanári utasítások alaposabb és biztosabb megértése 

(pl. játékos feladatok; manuális tevékenységek; mozgásos, játékos 

tevékenységek).  

Rövid kérdések és néhány rövid mondatból álló szövegek megértése a 

tanulóhoz közel álló, ismert témákról. 

Az életkornak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, 

egyszerű autentikus szövegek bemutatásának, előadásának aktív 

követése; a szövegekben a tanult nyelvi elemek felismerése, 

következtetések levonása a témára, lehetséges tartalomra 

vonatkozóan; a szöveg lényegének kiszűrése a megértést segítő, 

változatos feladatok segítségével.  

A megértés során a hallott szövegeket kísérő nonverbális elemekre 

(pl. képek, képsorok, tárgyak, testbeszéd, hanglejtés) és a 

beszédhelyzetre való egyre tudatosabb támaszkodás.  

Tanári ösztönzésre a hallott szövegből kiszűrt információk egyre 

tudatosabb összekapcsolása a témával kapcsolatos egyéb 

ismeretekkel, és ezek alapján következtetések levonása a tartalomra 

vonatkozóan.   

Különböző beszélők, köztük a célnyelvet anyanyelvként használók 

egyre nagyobb biztonsággal történő megértése, amennyiben azok a 

célnyelvi normának megfelelő vagy ahhoz közelítő kiejtéssel, a 

tanuló nyelvi szintjéhez igazított tempóban, szükség esetén 

szüneteket tartva és a lényegi információkat kihangsúlyozva, 

megismételve beszélnek. 

 

4 

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 
Szóbeli interakció 

1 Előzetes tudás 

Aktív részvétel az órai tevékenységekben, a célnyelvi óravezetés 

követése, az egyszerű tanári utasítások és kérdések, valamint a 

korábban feldolgozott szövegek megértése. Begyakorolt rövid 

párbeszédekben, interakciót igénylő tevékenységekben való részvétel 

egyszerű nyelvi eszközök alkalmazásával.  

2 
A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szókinccsel és 

nonverbális elemekkel támogatva fejezi ki beszédszándékát; 

egyszerű kérdéseket tesz fel a számára ismert témákról, illetve 

egyszerű nyelvi eszközökkel válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

rövid beszélgetést folytat számára ismert témákról egyszerű nyelvi 

eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal; 

rövid beszélgetést folytat társaival a tanult témákról; 

képes rövid, egyszerű szövegek másokkal való közös előadására;  

képes az ismert szöveg célnyelvi normákhoz közelítő kiejtésére, 

helyes intonációval és megfelelő beszédtempóban. 

 
A fejlesztés 

tartalma 

 

A mondanivaló nonverbális elemekkel (pl. testbeszéddel, 

hanglejtéssel, vizuális eszközökkel) támogatott kifejezése bővülő 

szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel. 

Rövid válaszokkal, cselekvéssel való reagálás ismert témákhoz vagy 

osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó, egyszerű nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdésekre, kérésekre, felszólításokra. 

Egyszerű kérdések feltevése ismert témákhoz, osztálytermi 

szituációkhoz, egyéni szükségletekhez kapcsolódva. 

Egyszerű nyelvi eszközöket és nonverbális elemeket tartalmazó rövid 

párbeszéd eljátszása társakkal. 

Begyakorolt beszédfordulatokkal való kommunikálás (pl. 

bemutatkozás, bemutatás, üdvözlés, köszönés, alapvető információ 

kérése és adása saját magáról, társairól, közvetlen környezetéről, 

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

Meg nem értés esetén nonverbális elemekkel, pl. testbeszéddel 

támogatott ismétlés, magyarázat kérése. 

Néhány egyszerű, a beszélgetés strukturálása szempontjából fontos 

elem megismerése és alkalmazása (pl. beszélgetés kezdeményezése, 

figyelemfelhívás). 

Hallott, látott jelenségekre (pl. váratlan osztálytermi történésekre, 

időjárással kapcsolatos megfigyelésekre) való reagálás egyszerű 

nyelvi eszközökkel. 

Dalok, mondókák, versek, mesék, történetek előadásában, szóbeli 

nyelvi játékokban való aktív részvétel.  

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. 
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Fejlesztési 

egység 
Összefüggő beszéd 

1 Előzetes tudás 

Aktív részvétel az órai tevékenységekben, a célnyelvi óravezetés 

követése, az egyszerű tanári utasítások és kérdések, valamint a 

korábban feldolgozott szövegek megértése. Néhány összefüggő 

mondat elmondása önmagáról és a tanult témákról. A megismert 

versek, mondókák felidézése. 

2 
A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló rövid, egyszerű szövegeket mond el, illetve párbeszédet ad 

elő társaival közösen, tanári segítséggel; 

egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott, összefüggő leírást ad 

saját magáról és a környezetében előforduló tárgyakról, élőlényekről, 

eseményekről;  

használ néhány egyszerű nyelvtani szerkezetet és mondatfajtát; 

kötőszavakkal kapcsol össze szavakat, szócsoportokat, egyszerű 

cselekvéseket, történéseket; 

munkáját egyszerű nyelvi eszközökkel mutatja be; 

képes kreatívan alkalmazni a célnyelven tanult tantárgyak szókincsét; 

képes elmondani egy-egy megtanult szöveget a célnyelvi normához 

közelítő kiejtéssel, intonációval és beszédtempóban.  

3 
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 

1 Előzetes tudás 

A tanulónak minimális ismeretei vannak a célnyelv írott változatának 

sajátosságairól. Az egyszerű szavak, nagyon rövid mondatok 

nyomtatott képét felismeri, jelentésüket többnyire megérti. 

2 
A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló képes felismerni az anyanyelven és a célnyelven történő 

olvasás közti különbséget; 

felismeri és megérti az egyszerű mondatokban, rövid szövegekben az 

ismert szavakat és kifejezéseket a megértést segítő elemekre 

támaszkodva; 
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megérti a különböző műfajú, egyszerű, autentikus szövegek lényegét;  

egyszerű, autentikus szövegekből kiszűr néhány alapvető információt;  

az olvasott szövegre vonatkozó egyszerű feladatokat végez el;  

képes kreatívan használni készségeit, képességeit az olvasott 

szövegek értelmezéséhez; 

kialakul érdeklődése a célnyelvi kultúra irodalmi, művészeti alkotásai 

iránt. 

3 
A fejlesztés 

tartalma 

 

Rövid, hétköznapi szövegekben ismerős szavak és egyszerű 

fordulatok felismerése. 

Írott szöveggel kapcsolatos tevékenységek végzése (pl. leírás alapján 

illusztráció készítése, képek sorba rendezése, szövegrészlettel való 

párosítása). 

Egyszerű, különböző műfajú szövegek olvasása, lényegük megértése, 

a szövegek feladatokon keresztül történő feldolgozása. 

Különböző műfajú szövegek (pl. versek, mesék, történetek, fabulák, 

viccek) közös olvasása. 

Egyszerű, informatív szövegből (pl. brosúrából, menetrendből, utcai 

táblákról, feliratokról) tárgyszerű információ szerzése. 

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

játék összerakása, útbaigazítás). 

Egyszerűsített nyelvezetű irodalmi alkotások olvasása (pl. versek, 

mesék, dalszövegek, novellák). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 

történetek, hirdetések, plakátok, egyszerű katalógusok, egyszerű 

üzenetek, útleírások, képeslapok, feliratok, nyomtatványok 

hagyományos és online formában. 

 

 

 Fejlesztési egység Íráskészség 

1 Előzetes tudás 

A tanulónak kevés tapasztalata van a célnyelven való 

írás területén. Az egyszerű, rövid szavakat, 

mondatokat felismeri, megérti. A tanult, rövid 

szavakat le tudja másolni. 

2 
A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló képes felismerni az anyanyelven és a tanult 

célnyelven történő írás közti különbséget; 

ismeri az adott nyelv ábécéjét; 

különböző nyelvi tevékenységek során rövid szavakat, 

mondatokat másol, illetve ír le; 

különböző műfajú és életkorának megfelelő témájú 

rövid szövegeket alkot, adott mintát követve; 

írásban személyes adatokra vonatkozó egyszerű 

kérdésekre válaszol; 

közösen feldolgozott olvasott szöveghez kapcsolódó 

írásbeli feladatokat végez el; 

bekapcsolódik írást igénylő játékos nyelvi 

tevékenységekbe;  

képes kreatívan alkalmazni a nyelvi órákon és a 

célnyelven tanult tantárgyak szókincsét, tudását az őt 

érdeklő témájú, egyszerű szövegek írása során. 
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3 
A fejlesztés tartalma 

 

Szavak és rövid szövegek másolása, illetve hallás 

utáni leírása. 

Rövid mondatok írása egyszerű nyelvi szerkezetek 

felhasználásával (pl. napirend bemutatása, emberek, 

állatok, tárgyak jellemzése, képfeliratok készítése). 

Különböző műfajú, egyszerű, rövid szövegek írása 

(pl. hagyományos vagy elektronikus képeslap, 

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

Egyszerű, autentikus kérdőívek, adatlapok kitöltése. 

Projektmunka készítése (pl. poszterek, hirdetések, 

faliújságok, tájékoztató táblák, ismertetők).  

Az életkornak megfelelő irodalmi művek (pl. mesék, 

történetek) bizonyos elemeinek megváltoztatása, 

átírása. 

Különböző típusú szövegek kreatív írása (pl. napló, 

dalszöveg, listaversek, szabadversek). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, 

szövegforrások: leírás, felirat, utasítás, képeslap, 

üdvözlőkártya, meghívó, üzenet, SMS, e-mail, levél, 

adatlap, dalszöveg, keresztrejtvény. 

 

 

Ajánlott témakörök 

 

A korábbi évfolyamokon megismert témakörök a tanulók életkorának megfelelően új 

szempontból, magasabb nyelvi szinten újra feldolgozhatók és bővíthetők, ezért az új témák 

mellett ezek is szerepelnek a táblázatban. 

 

 

 Ajánlott témakörök Kapcsolódási pontok 

1 
Család  
Én és a családom. Családtagok bemutatása. 

Környezetismeret: együttélés a családban 

2 

Otthon  
Otthonom, szűkebb környezetem.  

Kedvenc játékaim. 

Lakóhelyem, tágabb környezetem. 

Matematika: tájékozódás a térben, 

halmazok. 

3 

Étkezés 
Napi étkezések. 

Kedvenc ételeim, italaim.  

Egészséges táplálkozás. 

Környezetismeret: élelmiszerek 

Matematika: halmazok. 

4 

Idő, időjárás 
Évszakok és hónapok. 

A hét napjai és napszakok. Az óra. 

Időjárás. 

Környezetismeret. a napszakok, az 

évszakok váltakozása. 

5 
Öltözködés 
Évszakok és ruhadarabok. Kedvenc 

ruháim. 

Matematika: halmazok 

6 
Sport 
Testrészek és mozgás. Kedvenc sportom. 

Környezetismere: testrészek, egészséges 

életmód 

Testnevelés: sportok 
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7 
Iskola, barátok 
Iskolám, osztálytermünk. Tantárgyaim. 

Osztálytársaim, barátaim. 

Környezetismeret: baráti kapcsolatok 

8 
Szabadidő 
Szabadidős tevékenységek. 

Kedvenc időtöltésem. 

Ének-zene: hangszerek nevei 

Vizuális kultúra: kreatív alkotások. 

9 
Természet, állatok 
Kisállatok. Kedvenc állataim. Állatok a ház 

körül. Vadon élő és állatkerti állatok. 

Környezetismeret: élőlények csoportosítása 

Matematika: halmazok 

10 
Ünnepek és hagyományok 
Az én ünnepeim.  

Ünnepek itthon és a célnyelvi kultúrában.  

Anyanyelv: hagyományok, szokások 

11 
Utazás, országok 

Közlekedési eszközök, tevékenységek, 

helyek 

Természetismeret: országok 

 

 
Információ cseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 

Információkérés, - adás Is it a ball? 
This is a ball. 

Where is the car? 
There’s a car under the table. 

Whose bag is this? 
This is Tom’s bag. 

 

 

 

 

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 

Udvarias kérés és arra reagálás Can I open the door? 

Yes, you can. / 

No,you can’t. 

 
Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

A létezés kifejezése -a be ige jelen idejű alakjai 
Is it a book? This is a big ball. 

A cselekvés kifejezése egyszerű jelen idő We eat at twelve o’clock. 
Do you celebrate Christmas? Yes, we do./ No 
we don’t.  
She does’t wear special clothes. 

A cselekvés kifejezése folyamatos jelenidő I am sitting ont he 

beach. 

What are doing? 

We aren’t swimming.                    

A birtoklás kifejezése -have got/has got 

They’ve got a box. 

Have you got a 

pencil? She hasn’t 

got a desk. 

-possessive adjectives- 

his/her This is his hat. 
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Térbeli viszonyok- hely megjelölés -prepositions 
Where is the coat? It’s on the 

desk. The cat is under the 

table. 
The picture is in the book. 

Képességek kifejezése can segédige 
He can play the 

piano. Can you 

play football? 
We can’t draw. 

Mennyiségi viszonyok: tőszámnevek 1-20 

any, many,lots of 

Szövegösszetartó eszközök: there’s, there are 
this,that,these,those 

 
 

A fejlesztés várt eredményei az 

évfolyam végén 

A1 szintű nyelvtudás. 

A tanuló megérti a gazdagodó nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott célnyelvi óravezetést, az ismert témákhoz 

kapcsolódó kérdéseket, rövid megnyilatkozásokat, 

szövegeket. 

Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt 

beszédfordulatokkal kommunikál. 

Felkészülés után elmond rövid szövegeket. 

Közös feldolgozás után megérti az egyszerű olvasott 

szövegek lényegét, tartalmát. 

Ismert témákról rövid, egyszerű mondatokat ír, mintát 

követve önálló írott szövegeket alkot.  
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5-6. évfolyam 

 

heti 5 óra , évi 180 óra 
 

 

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

nyelvtanulási folyamatba. Ez a KER megfogalmazásában azt jelenti, hogy a hatfokozatú skála 

alapszintje első fokozatának megfelelő nyelvismerettel rendelkeznek. Az előző fejlesztési 

szakaszokban – elsősorban osztálytermi keretek között – már számos olyan helyzetben 

kipróbálták magukat, amelyekben bizonyos feladatok megoldásához elengedhetetlenül 

szükségük volt a nyelvismeretre. Tisztában vannak azzal, hogy személyes boldogulásuk egyik 

fontos feltétele a használható nyelvtudás. Megismerkedtek különféle hallott és olvasott 

célnyelvi szövegekkel, fejlődött a beszédkészségük. Megtanulták, hogy az írás a célnyelv 

tanulásának szolgálatába állítható, és egyszerű formában önkifejezésre is tudják használni. A 

feldolgozott tartalmak révén bepillantottak egy idegen kultúrába, és lehetőségük nyílt azt 

összevetni a magyarral. A célnyelven tanult tantárgyak szókincsét, speciális kifejezéseit 

kreatívan használhatták a célnyelvi órákon.  

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

alapvető nyelvtanulási stratégia elsajátításával megtették az első lépéseket az önálló 

nyelvtanulóvá válás útján. 

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

kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. Ez továbbra is szoros kölcsönhatásban 

történik az adott életkori szakaszra megfogalmazott nevelési célokkal és más 

kulcskompetenciák fejlesztésével, elsősorban az anyanyelvi kommunikáció, a szociális 

kompetencia, az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség, valamint a hatékony, 

önálló tanulás területén. Egyre nagyobb szerepet kap a digitális kompetencia. A tanulás 

tartalmai révén további kapcsolódási pontok alakulnak ki a természettudományos és technikai 

kompetencia, valamint a munkaformák révén a kezdeményezőképesség 

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

célnyelvi civilizáció tantárgy, melynek ismereteit felhasználva további lehetőség nyílik az 

interkulturális ismeretek fejlesztésére.  

A tantárgyi integráció keretében a tanulók megtanulják célnyelven bemutatni hazánk 

ünnepeit, értékeit kortársaiknak. Így a személyes és társas kapcsolati kompetenciák 

árnyaltabban, bővebb tartalommal kerülhetnek fejlesztésre a célnyelvi órák során. 

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

kommunikációs helyzetekben természetes módon összekapcsolódnak. A tanulók egyre több 

autentikus szövegfajtával ismerkednek meg, bővül a szókincsük, szélesedik nyelvtani 

ismereteik köre, egyre magabiztosabban tudják megvalósítani beszédszándékaikat.  

Amellett, hogy az új nyelvtani szerkezetekkel a korábbi fejlesztési szakaszokhoz hasonlóan 

továbbra is kontextusba ágyazva ismerkednek meg, egyre jobban érdeklik őket a nyelvben 

előforduló szabályszerűségek és az anyanyelvükhöz hasonló vagy attól eltérő nyelvtani 

jelenségek. A helyes nyelvhasználatban segítik őket azok a nyelvtani szabályok, amelyeket 

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

gyakorlatot szereznek az önértékelés és a társértékelés módszereinek alkalmazásában, sikeres 

próbálkozásaik tudatosításában és hibáik felismerésében, önálló javításában. A helyes 

nyelvhasználat elsajátításában változatlanul nagy szerepe van a nyelvi input minőségének és 

mennyiségének, valamint a tanulói megnyilatkozások esetében a pozitív tanári 

visszajelzésnek.  

Az 5–6. évfolyamon a szóbeliség mellett egyre nagyobb szerepet kap az írásbeli 

kommunikáció fejlesztése, a célnyelvre jellemző formák, kifejezések használatának 
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bemutatása, gyakorlása. A tanulók különböző szövegfajtákkal találkoznak ebben a 

szakaszban, olyanokkal is, melyeknek a formai követelményei eltérnek a hazaitól (pl.: 

levélírás). 

A korábbi témakörök az 5–6. évfolyamon tovább bővülnek és mélyülnek azáltal, hogy a 

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

újonnan feldolgozásra kerülő témák is összhangban állnak a Nat-ban megadott más 

műveltségi területek tartalmaival, és lehetővé teszik, hogy a tanulók a nyelv eszközével 

alaposabban, árnyaltabban megismerjék szűkebb és tágabb környezetüket. A nyelvtanulás 

iránti motiváció fenntartása szempontjából meghatározó jelentősége van a témák gondos 

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

foglalkozzanak, amelyek aktuálisan érdeklik, foglalkoztatják őket. A tanulási kedvet fokozza, 

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

feladatok keretében fejleszthetik nyelvtudásukat.  

Ebben a fejlesztési szakaszban tovább bővül a megismert és alkalmazott nyelvtanulási 

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

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

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

azt, hogy a nyelvnek fontos szerepe van az információszerzésben.  

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

szintet. 

 

 A B 

1. Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

2. Előzetes tudás A1 nyelvi szint, azaz a gazdagodó nyelvi 
eszközökkel megfogalmazott célnyelvi 
óravezetés megértése, egyszerű, rövid, hangzó 
szövegekhez kapcsolódó feladatok megoldása. 

3. A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A tanuló megérti az osztálytermi 
tevékenységekhez kapcsolódó tanári 
utasításokat. 
Megérti az ismert témákhoz kapcsolódó 
egyszerű kérdéseket és kijelentéseket. 
Felismeri a tanult témakörökben elhangzó 
szövegekben a tanult szavakat, szó- és 
beszédfordulatokat, és tud ezekből 
következtetni a szövegek témájára, tartalmára.  
Követi az ismert témakörökben elhangzó 
szövegekben a beszélők gondolatmenetét; 
képes kiszűrni a lényeget és néhány alapvető 
információt az ismert témakörökben elhangzó 
szövegekből, részben önállóan, részben a 
megértést segítő, változatos feladatokra 
támaszkodva. 
Egyre önállóbban alkalmaz néhány, a megértést 
segítő alapvető stratégiát. 
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 C 

1.  A fejlesztés tartalma 
Az ismert nyelvi elemekre támaszkodó, szükség szerint nonverbális elemekkel 
támogatott célnyelvi óravezetés folyamatos követése (pl. osztálytermi 
rutincselekvések, a közös munka megszervezése, eszközhasználat) és a tanári 
utasítások megértése. 
Rövid kérések és kijelentések megértése ismert témákról. 
Az életkornak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű 
autentikus szövegek előadásának, bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi 
elemek felismerése; következtetés levonása a szövegfajtára, a témára és a 
lehetséges tartalomra vonatkozóan; a megértést segítő, változatos feladatok 
segítségével a szöveg lényegének, néhány konkrét információnak a kiszűrése.  
Ismert témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben a beszélő(k) 
gondolatmenetének követése a tanult nyelvi eszközökre támaszkodva, a 
beszédhelyzetet figyelembevételével. 
Különböző beszélők egyre nagyobb biztonsággal való megértése, amennyiben azok a 
célnyelvi normának megfelelő vagy ahhoz közelítő kiejtéssel, a tanuló nyelvi 
szintjéhez igazított tempóban, szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi 
információkat megismételve beszélnek. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: dalok, versek, 
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. 

 

 

 D E 

1. Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

2. Előzetes tudás A1 nyelvi szint, azaz egyszerű nyelvi eszközökkel, 
begyakorolt beszédfordulatokkal folytatott 
kommunikáció 

3. A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló képes kommunikálni egyszerű és közvetlen 
információcserét igénylő feladatokban számára ismert 
témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt 
beszédfordulatokkal; 
kérdéseket tesz fel kiszámítható, mindennapi 
helyzetekben, válaszol a hozzá intézett kérdésekre, 
illetve rövid párbeszédet folytat; 
megteszi az első lépéseket a célnyelv spontán 
használata útján; 
képes tudatosan alkalmazni egyre több kompenzációs 
stratégiát, hogy megértesse magát, illetve megértse 
beszédpartnerét;  
megnyilvánulásaiban törekszik a célnyelvi normához 
közelítő kiejtésre, intonációra és beszédtempóra. 

 

 

 F 

1. A fejlesztés tartalma 
Tudatosan megválasztott nonverbális elemekkel támogatott mondanivaló 
kifejezése egyre bővülő szókinccsel, begyakorolt beszédfordulatokkal, egyszerű 
nyelvi eszközökkel.  



 
 

36 

 

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

 

 

 G H 

1. Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

2. Előzetes tudás A1 nyelvi szint, azaz felkészülés után rövid 
szöveg, néhány összefüggő mondat 
elmondása a tanuló számára ismert 
témában.  
 

3. A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A tanuló egyre bővülő szókinccsel, 
egyszerű beszédfordulatokkal röviden, 
összefüggően beszél saját magáról és 
közvetlen környezetéről  
Saját munkáját egyszerű nyelvi eszközökkel 
mutatja be. 
Rövid, egyszerű történetet mesél el; 
egyszerű állításokat, összehasonlításokat, 
magyarázatokat, indoklásokat fogalmaz 
meg. 
Egyszerű nyelvtani szerkezeteket és 
mondatfajtákat használ. 
Lineáris kötőszavakkal kapcsol össze 
szavakat, szócsoportokat, egyszerű 
cselekvéseket, történéseket és ok-okozati 
összefüggéseket fejez ki. 
Képes alkalmazni a megértést segítő 
legfontosabb stratégiákat; 
beszédében alkalmazza a célnyelvi 
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normához közelítő kiejtést, intonációt és 
beszédtempót. 

 

 

 I 

1. 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. 

 

 

 

 J K 

1. Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

2. Előzetes tudás A1 nyelvi szint, azaz közös feldolgozást 
követően egyszerű olvasott szövegek 
lényegének, tartalmának megértése. 

3. A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A tanuló megérti az ismerős témákról 
szóló rövid szövegeket. 
Megtalál alapvető információkat 
egyszerű, hétköznapi szövegekben. 
Megérti az életkorának megfelelő 
témájú autentikus szövegek lényegét, 
kiszűri a szövegekből az alapvető 
információkat.  
Az olvasott szövegekre vonatkozó 
feladatokat végez el. 
Képes meglevő készségeit kreatívan 
használni az olvasott szövegek 
megértéséhez, értelmezéséhez. 
Növekszik tájékozottsága a célnyelvi 
kultúráról. 
Fokozódik érdeklődése a célnyelvi 
kultúrába tartozó irodalmi, művészeti 
alkotások iránt. 
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 L 

1. A fejlesztés tartalma 
Rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szókinccsel megfogalmazott 
szövegek megértése (pl. leírás, történet, párbeszéd a tanulóhoz közel álló 
témákról). 
Lényeges információk megtalálása egyszerű szövegekben (pl. hirdetésben, 
prospektusban, étlapon és menetrendben, rövid újságcikkben, 
programfüzetben). 
Egyszerű üzenetek, levelek, elektronikus üzenetek, SMS-ek, bejegyzések 
megértése.  
Egyszerű használati utasítások, instrukciók megértése, követése. 
Információszerzés hagyományos és elektronikus forrásokból. 
Egyszerű, rövid történetek, mesék, versek és egyszerűsített célnyelvi irodalmi 
művek olvasása. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 
ismeretterjesztő szövegek, egyszerűsített irodalmi szövegek, mesék, rövid 
történetek, versek, dalszövegek, cikkek a korosztálynak szóló újságokból és 
holnapokról, útleírások, hirdetések, plakátok, hagyományos és elektronikus 
nyomtatványok, internetes fórumok hozzászólásai, képregények, egyszerű 
üzenetek, képeslapok, feliratok, étlap, menetrend, egyszerű biztonsági 
előírások, magánlevelek. 

 

 

 M N 

1. Fejlesztési egység Íráskészség 

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

3. A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A tanuló összefüggő mondatokat ír a közvetlen 
környezetével kapcsolatos témákról; 
Az írást a kommunikáció eszközeként használja 
egyszerű interakciókban; 
Gondolatait egyszerű kötőszavakkal 
összekapcsolt mondatsorokban fejezi ki; 
Kreatívan alkalmazza nyelvismeretét egyszerű 
szövegek írására az őt érdeklő, ismert témákról; 
Felismeri és követi az alapvető írásbeli műfajok 
sajátos szerkezeti és stílusjegyeit. 

 

 

 O 

1. A fejlesztés tartalma 
Szavak és rövid szövegek másolása, diktálás utáni leírása. 
Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló közvetlen 
környezetével kapcsolatos témákról, különböző szövegtípusok létrehozása (pl. 
leírás, élménybeszámoló, párbeszéd). 
Egyszerű szövegek írása kommunikációs céllal (pl. levél, üzenet). 
Egyszerű írásos minták követése, kreatív átdolgozása, aktuális, konkrét és 
személyes tartalmakkal való megtöltése (pl. egyszerű, személyes témákról 
minta alapján vers, dalszöveg, rapszöveg írása). 



 
 

39 

 

Gondolatok összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, vagy, mert, de, 
ezért, azután). 
Gyakori írásbeli műfajok legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyeinek követése 
saját írásmű készítése során (pl. megszólítás levélben, e-mailben, záró 
formula). 
A mondanivaló közvetítése vizuális eszközökkel (pl. szövegkiemelés, 
internetes vagy SMS-ben használt emotikon, rajz, ábra, diasor). 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: leírás, 
ismertető, képaláírás, élménybeszámoló, párbeszéd, üzenet, levél, e-mail, 
SMS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

40 

 

5. évfolyam 
 

Témakörök 

 

 A B 
1. Témakörök Kapcsolódási pontok 

2. Család 
Én és a családom. 
Családtagok bemutatása. 
Családfa. 
Családi események, közös 
programok, pl. jelmezbál 
Napirend 

Kapcsolódási pontok: 
Történelem, társadalmi és állampolgári 
ismeretek: család és lakóhely.  
Erkölcstan: társas kapcsolatok, szokások; 
feladatok otthon. 

3. Otthon 
Otthonom, szűkebb 
környezetem.  
Lakóhelyem, tágabb 
környezetem.  
Otthonok különböző 
országokban, városokban. 
Különleges otthonok. 
Lakóhelyiségek, bútorok, 
berendezési tárgyak. 
Kedvenc játékaim. 

 

Kapcsolódási pontok: 
Történelem, társadalmi és állampolgári 
ismeretek: lakóhely 

4. Étkezés 
Napi étkezések. 
Kedvenc ételeim, italaim. 
Egészséges táplálkozás. 

Kapcsolódási pontok: 
Természetismeret: az ember megismerése és 
egészsége: étrend; egészséges étrend 

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

Kapcsolódási pontok: 
Természetismeret: Az időjárás tényezői. 

6. Öltözködés 
Évszakok és ruhadarabok. 
Kedvenc ruháim. 
Divat. Ruhavásárlás. 

Kapcsolódási pontok: 
Történelem, társadalmi és állampolgári 
ismeretek: öltözködés, divat  
Matematika: vásárlás, pénz, árak. 

7. Sport 
Testrészek és mozgás. 
Sportok, sportfelszerelések. 
Kedvenc sportom. 
Sportversenyek. 

Kapcsolódási pontok: 
Természetismeret: Az ember megismerése és 
egészsége; testrészek.  
Testnevelés és sport: mozgásos játékok, 
sportversenyek, szabályok 

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

Kapcsolódási pontok: 
Erkölcstan: társas kapcsolatok: barátság, 
szeretet, tisztelet, segítő kapcsolat 
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Különleges iskolák. 
9. Szabadidő, szórakozás 

Szabadidős tevékenységek, 
kedvenc időtöltésem. 
Internet, interaktív játékok. 
Közös időtöltés barátokkal. 

Kapcsolódási pontok: 
Testnevelés és sport: sportok.  
Ének-zene: zenehallgatás;  
Dráma: színház, előadások 
Vizuális kultúra: múzeumok, kiállítások 

10. Természet, állatok 
Kisállatok. 
Kedvenc állataim. 
Állatok a házkörül. 
Vadon élő és állatkerti 
állatok. 
Állatok a nagyvilágban. 
Állatorvosnál. 

Kapcsolódási pontok: 
Természetismeret: Élőlények a ház körül és a 
vadonban. Az állatok életmódjának főbb 
jellemzői, állatorvosnál; állatok örökbe 
fogadása. 

11. Ünnepek és szokások 
Az én ünnepeim. 

Kapcsolódási pontok: 
Történelem, társadalmi és állampolgári 
ismeretek: hétköznapok, ünnepek. 

12. Város, bevásárlás 
Városok, települések, falvak. 
Épületek, utcák. 
Üzletek, 
bevásárlóközpontok, piac. 
Vásárlás. 
Az én városom/falvam. 

Kapcsolódási pontok: 
Történelem, társadalmi és állampolgári 
ismeretek: falvak és városok, közlekedés. 
Matematika: irányok, térbeli alakzatok. 
Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedés, 
vásárlás. Hon- és népismeret: városom, falum. 

13. Utazás, pihenés 
Vakáció, nyaralás. 
Családi nyaralás 

Kapcsolódási pontok: 
Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedés, 
utazás.  
Hon- és népismeret: városom, falum, a hazai 
táj, a világörökség elemei. 

14. Fantázia és valóság 
Mesék. 
Képzeletem világa. 

Kapcsolódási pontok: 
Irodalom: Mesék, állatmesék  
Vizuális kultúra: rajzolás (pl. szörny, leírás 
alapján) 

15. Zene, művészetek 
Kedvenc zeném, 
együttesem.  
Film- és színházi élményeim, 
múzeumlátogatás. 

Kapcsolódási pontok: 
Ének-zene: zenehallgatás  

16. Környezetünk védelme 
Veszélyeztetett állatvilág. 
Állatok örökbefogadása 
Szelektív hulladékgyűjtés 

Kapcsolódási pontok: 
Természetismeret: felelősségteljes állattartás; 
az állatorvosnál, az állatok 
örökbefogadásának segítése. Védett állatok. 

17. Egészséges életmód 
A rendszeres testedzés. 
A helyes táplálkozás. 

Kapcsolódási pontok:  
Természetismeret: az ember megismerése és 
egészséges: étrend.  
Testnevelés: mozgások, sport fontos volta. 
Technika, életvitel és gyakorlat: egészséges 
életmód. 

 

 

Kommunikációs szándékok 
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A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 
 Kezdeményezés és válasz 

Köszönés Good morning/ afternoon/ 
evening.  
Hello Amy. 
Hello, how are you? 
Hi!  
How do you do? I’m … 
Good morning, Mrs... Dear… 
How are things? 

Good morning.  
 
Hello Sam. 
 I'm fine, thank you / thanks. 
And you?  
Hi! My name's ... 
 
 
Not bad. 

Elköszönés Goodbye.  
Bye.  
See you later.  
Good night.  
Bye for now. 
Write back soon.  
Yours, 

Goodbye.  
Bye. 
See you soon.  
Good night. 

Köszönet és arra reagálás Thanks.  
Thank you. 
Thank you very much. Thanks a 
lot. 

Not at all. 
That’s all right.  
You are welcome.  
No problem. 

Bemutatkozás, bemutatás, 
ismerkedés. 

My name is…  
What's your name?  
 
Hello, my name's ... This is ...  
Where are you from?  
What’s your nationality? 
 
What part of (the USA) are you 
from? 
Who's this?  
This is my family, we’re from ...  
How old are you?  
Have you got a big family? 
What year are you in? What’s 
your phone number? 
What do you do in your free 
time? 
What are your interests? 
 
Are you into sports? 

Hello. Hi! 
I'm ... Nice to meet you. /Good 
to see you. 
 
 
I'm from the USA. And you? 
I’m Spanish. Are you from 
Sydney?  
I’m from Florida. 
 
This is Tina. She is from the 
USA. 
 
I’m 10 (years old).  
I’ve got two brothers.  
I’m in year 5.  
My phone number is… 
I like…I’m into…I (don’t) like…  
I play the piano. I go to dance 
class. 
Yes, but I’m not very good. 
 

 
Gratulációk, jókívánságok és 
arra reagálás 

Happy Birthday  /  Christmas  /  
New year! Congratulations!  
Have a nice holiday.  
All the best.  
Best wishes! 

Happy Birthday  /  Christmas  / 
New Year! Thank you.  
Thank you, the same to you. I 
hope you’re fine. 

 
Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 
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Egyetértés, egyet nem értés Do you agree?  
What’s your opinion? 
What do you think? 
How do you feel about it? 

Yes, I do. I agree with you. I 
don’t agree. I don’t think so. 
OK. 
All right.  
You are right. You are wrong.  
I think he’s wrong/right. 
I’m not sure. 

Tetszés, nem tetszés Do you like Italian food?  
Do you like/love/enjoy/hate 
singing?  
 
What do you think of Tim? 
 
What about you, Jake? 
What was (London)like? 
 
Was your weekend good? 

Yes, I do. No, I don’t. I think it’s 
great. 
I don’t like it. I really enjoy 
singing. I hate…I don’t mind 
listeting to music. 
He looks nice. 
 
It was cool /great/ OK / 
terrible. 
It was brilliant/really 
interesting/ very nice/ really 
good/ really bad. 
 

Akarat, kívánság Would you like a cake? 
We can meet later, if you 
want.  
Do you want to go into town 
after school? 

I’d like an ice-cream. 
Ok. Give me a call. 
No. Sorry, I can’t. 
Sounds good. Text me later. 
 

 
Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 
 
 

Dolgok, személyek, helyek 
megnevezése, leírása 

What is it?  
What’s it in English? 
What do you call this in 
English?  
What does that mean?  
What does she look like?    
Are there any tables?  
Where is the school building? 
Is it a noisy town? 
Are there a lot of modern 
buildings? 

It’s… / That’s… / It’s a kind of… 
/ It’s used for…  
It’s a … 
 
It means…  
She’s pretty. 
There are two chairs here. 
It’s next to the library. 
 
No, it’s a very quiet town. 
No, there aren’t. The buildings 
are quite old. 

Információ kérése, adása When do you get up?  
What time do you usually get 
up? 
Do you play a musical 
instrument?  
Does she collect stamps?  
 
What are you doing at the 
moment? 
What are the kids doing?  
 

At seven.  
I always get up at seven. 
 
Yes, I do. / No, I don't.  
 
Yes, she does. / No, she 
doesn’t.  
I’m sightseeing. 
Sue's doing her homework and 
Sam's having a shower. My 
phone number is…  
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What’s your phone number? 
When is your birthday? Have 
you got a pet? 
What’s your favourite subject?  
When is your piano lesson? 
Can you play tennis?  
Is there a bank near here? 
 
Where is the post office? How 
much is a single/return ticket 
to London?  
How far is it from here? 
 
 
What’s the time, please? 
What’s the weather like today? 
What’s the weather usually 
like in November? 

It’s on …  
I’ve got a cat.  
I like Maths.  
 
It’s at five on Friday.  
Yes, I can. / No, I can’t. 
Yes, there is. / No, there isn’t.  
 
It’s in New Street.  
 
It’s fifty pounds.  
 
London is about 50 minutes 
from here. 
It’s quarter past six. 
It’s hot /sunny/ cold/ foggy/ 
windy/ icy/ snowy/ rainy/ 
cloudy/ stormy. 
 
It’s usually cold and there’s 
sometimes fog. 

Tudás, nemtudás Where does he live? I don't know.  
I have no idea 

 
 
A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 
 
 

Kérés és arra reagálás Can you give me a pen? Would 
you pass me the sugar please?  
Can I have some ketchup, 
please? 

Yes, sure. / I’m afraid I can’t.  
Yes, of course. 

 
Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok 
 
 

Megértés biztosítása Betűzés kérése, betűzés  
Nem értés 

How do you spell your name?  
Sorry, I don’t understand. 
Could you understand? Sorry, 
what does that mean? 

 

Fogalomkörök 

 
Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, történés, létezés kifejezése – 
Jelen idejűség 
 
 
 
 
 
Múlt idejűség 

Present Simple- 
She likes winter sports.  

When do you get up?  
I don’t drink milk 

Present Continuous – 
Why is she crying?  

I’m leaving. 
Simple Past –  
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I was at home. 
They weren’t happy. 

The stars changed their names. 
The scientists didn’t find the answer. 

 

Modalitás Can, can’t (ability, permission) –  
Can you swim? 

 I can/can’t swim. 
Can I play computer games? 

You can’t eat in the classroom. 
 

Birtoklás kifejezése Genitive ’s –  
Kate’s brother. 

Whose? 
Possessive adjective –  

Our, their, .. 
 

Névmások Accusative of personal pronouns –  
me, you, him, her, it, us, them 

Demonstrative pronouns –  
this, these, that, those 

Időbeli viszonyok Időpont kifejezése –  
When? What time?    

on Monday, in the evening, at 5pm 
 

What’s the time?  
It’s quarter to 8. 

Mennyiségi viszonyok Főnevek többesszáma Regular and irregular plurals 
(puppies, mice, children, 
people) 

 Sorszámnevek Ordinal numbers (first, 
second,…) 

 Megszámlálhatóság Some, any  
(There is some fruit on the 
table. 
There are some grapes in the 
bowl. 
There isn’t any lemonade in 
the bottle. 
There aren’t any tomatoes in 
the fridge.) 
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6. évfolyam 
 

Témakörök 

 

 
 A B 

1. Témakörök Kapcsolódási pontok 

2. Család.  Én és a családom. 
Napirend. Családtagok 
bemutatása. Családi 
események, közös programok. 
Családi ünnepek. Problémák a 
családban.  

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

3. Otthon. Lakóhelyem, tágabb 
környezetem. Költözés 
Háztartási gépek 

Kapcsolódási pontok: 
Természetismeret: lakóhelyi környezet. 
Matematika: tájékozódás a térben. 
Hon- és népismeret: városom, falum. 

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

Kapcsolódási pontok: 
Természetismeret: az ember megismerése és 
egészsége: étrend.  
Technika: egy egyszerű egészséges étel 
elkészítése. 

5. Idő, időjárás 
Az óra. 
Időjárás, időjárási jelenségek 
megfigyelése.  

Kapcsolódási pontok: 
Természetismeret: Az időjárás tényezői. Ciklusok 
a természetben.  
Történelem, társadalmi és állampolgári 
ismeretek: öltözködés. 

6. Öltözködés 
Évszakok és ruhadarabok. 
Kedvenc ruháim. 
Divat. 

Kapcsolódási pontok: 
Történelem, társadalmi és állampolgári 
ismeretek: öltözködés. 

7. Sport 
Testrészek és mozgás. 
Sportok, sportfelszerelések. 
Extrém sportok. 
Kedvenc sportom. 
Sportversenyek, híres sportolók 

Kapcsolódási pontok: 
Természetismeret: Az ember megismerése és 
egészsége; testrészek. 
Testnevelés és sport: mozgásos játékok, 
sportversenyek, szabályok. 

8. Iskola, barátok 
Iskolák a múltban. 
Erdei iskolák. 
Osztálytársaim, barátaim. 
Tanórán kívüli közös 
programjaink 
Az iskolai barátság fontossága. 
Iskolai problémák. 
Nyelvtanulás 
Iskolai élet más országokban. 

Kapcsolódási pontok: 
Erkölcstan: társas kapcsolatok: barátság, 
szeretet, tisztelet, segítő kapcsolat. Problémák 
és megoldásuk. 

9. Szabadidő, szórakozás 
Szabadidős tevékenységek, 
kedvenc időtöltés barátokkal. 
Internet, interaktív játékok. 

Kapcsolódási pontok: 
Testnevelés és sport: sportok. 
Ének-zene: zenehallgatás. A szereplők koncertre 
készülésének figyelemmel kísérése. Dráma: 
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Filmek, színház, múzeum. színház, mozi, musical-előadások. Vizuális 
kultúra: múzeumok, kiállítások 

10. Természet, állatok 
Kisállatok. 
Kedvenc állataim. 
Állatok a nagyvilágban. 
Növények az otthonomban, 
iskolámban. 
Kontinensek, tájegységek. 

Kapcsolódási pontok: 
Természetismeret: Élőlények a ház körül, a 
vadonban. Az állatok életmódjának főbb 
jellemzői. Védett, veszélyben, vadon élő állatok. 
Felelősségteljes kisállattartás. 

11. Ünnepek és szokások 
Ünnepek itthon és a 
nagyvilágban. 

Kapcsolódási pontok: 
Történelem, társadalmi és állampolgári 
ismeretek: hétköznapok, ünnepek 

12. Város, bevásárlás 
Városok, falvak, települések. 
Tájékozódás, útbaigazítás. 
Üzletek, bevásárlóközpontok, 
piac. 
Vásárlás. 
 

Kapcsolódási pontok: 
Történelem, társadalmi és állampolgári 
ismeretek: falvak és városok, közlekedés. 
Matematika: irányok, térbeli alakzatok. 
Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedés, 
vásárlás.  
 

13. Utazás, pihenés 
Vakáció, nyaralás. Közlekedési 
eszközök. 
Táborok, osztálykirándulás. 
Külföldi nyaralás, utazási 
élmények. 
Utazás az űrben. Jövőbeli utazás 

Kapcsolódási pontok: 
Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedés. 
Hon- és népismeret: városom, falum, a hazai táj, 
célnyelvi országok, a világörökség elemei. 

14. Fantázia és valóság 
Kedvenc olvasmányaim. 
Egy történet befejezése. 
Képzeletem világa. 

Kapcsolódási pontok: 
Dráma: filmek  
Irodalom: mesék. 

15. Zene, művészetek 
Kedvenc zeném, együttesem. 
Film- és színházi élményeim, 
múzeumlátogatás. 
Művészeti iskolák. 

Kapcsolódási pontok: 
Ének-zene: zenehallgatás; koncertre készülés.  
Dráma és tánc: színház- és mozielőadások. 
Vizuális kultúra: múzeumok, kiállítások 

16. Környezetünk védelme 
Nevezetes napok: Fák és 
Madarak Napja, a Víz 
Világnapja, a Duna Napja. 
Szelektív hulladékgyűjtés. 

Kapcsolódási pontok: 
Természetismeret: felelősségteljes magatartás. 
Környezetvédelem 

17. Egészséges életmód 
A rendszeres testedzés. A helyes 
táplálkozás. 

Kapcsolódási pontok: 
Természetismeret: az ember megismerése és 
egészsége: étrend.  
Technika, életvitel és gyakorlat: egészséges 
életmód; egy recept elkészítése.  
Testnevelés: sportok fontossága; híres 
sportolók, olimpiák. 

 

 

 

Kommunikációs szándékok 
A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 
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 Kezdeményezés és válasz 

Megszólítás Excuse me. Pardon? Yes? 
Köszönés Good 

morning/afternoon/evening. 
Hello ….  
Hello, how are you?  
Hi!  
How do you do? I'm .... 

Good morning.  
Hello ... 
I'm fine, thank you. And you? 
Hi! Pleased to meet you, ... My 
name's ... 

Elköszönés Goodbye. 
Bye-bye!  
See you later.  
Good night.  
Take care. 

Goodbye.  
Bye!  
See you!  
Good night.  
Thanks. Bye 

Köszönet és arra reagálás Thanks.  
Thank you very much. Thanks a 
lot. 
It’s very kind of you. 

Not at all.  
You are welcome.  
No problem.  
Do not mention it. 

Bemutatkozás, bemutatás My name is…  
What's your name?  
Hello, my name's...  
This is ...  
Where are you from?  
Who's this? 
Have you got any brothers or 
sisters? 
Where’s your mother from? 
Have you got a favourite uncle 
or aunt? 
I’m interested in motorcycle 
racing. What about you? 

Hello.  
Hi! I'm ... Pleased to meet you.  
Nice to meet you.  
I'm from Canada.  
This is .... 
Yes, I have. 
 
 
 
 
No, I’m not at all interested in 
racing. 

Érdeklődés hogylét iránt és 
arra reagálás 

How are you feeling today?  
 
Are you OK? 
What’s the matter? 
What’s wrong? 

Fine. / OK / All right.  
Much better, thanks.  
Not very well, I am afraid. 
I ’ve hurt my arm. 

Bocsánatkérés és arra reagálás I am sorry. I am very sorry. 
I beg your pardon 

That’s all right.  
It doesn’t matter.  
Never mind.  
No problem. 
It’s Ok. 

Gratulációk, jókívánságok és 
arra reagálás 

Happy Birthday / 
Christmas/New year!  
Many happy returns (of the 
day)  
Congratulations!  
Have a nice holiday.  
All the best.  
Cheers! 

Happy Birthday / Christmas 
/New Year!  
Thank you.  
Thank you, the same to you. 
Cheers! 
 
 
 

Telefon felvétele, telefonon 
való bemutatkozás 

Oxford, five oh two double 
one. 

Hello, this is … speaking 
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Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 
 

Valaki igazának az elismerése 
és el nem ismerése 

You are right.  
You are wrong. 

I agree/ disagree with you. 

Egyetértés, egyet nem értés Do you agree?  
What’s your opinion?  
How do you feel about it? 
What do you reckon? 
What do you think ? 
 
 
This one’s better. I like it. 
It’s more interesting. The other 
one’s a bit boring. 
Let me think. 
 
What about you? 
 
 

OK  
All right.  
I think he’s wrong/right. 
Not much./It’s Ok, I suppose./ I 
think it’s really nice. 
Me too. 
Yes, I think you’re right. 
 
No, definitely not. I think it’ll 
be a worse place. 
I disagree with you. 
 
I think it’ll … 

Tetszés, nem tetszés Do you like Italian food?  
 
What do you think of the new 
captain? 
Don’t you like it? 
 

I think it’s great. /I don’t like it. 
He looks nice. 
 
I can’t stand it./I’m not very 
keen on red. 

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

 
Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 
 
 

Dolgok, személyek 
megnevezése, leírása 

What is it?  
What’s it in English?  
What does that mean?  
What is his house like?  
What was the weather like? 
How was your weekend? 
What was happening? 
 
It’s a great photo. Well done. 
 

It’s…/ That’s…/ It’s a kind 
of…/It’s used for…  
It means…  
It’s big and comfortable.  
It was cold and rainy. 
It was great. 
The man was jumping over a 
table.  
That’s very kind of you. 
 

Információ kérés, adás Did you see him?  
When will the guests arrive? 
How do you make an 
omelette? 
What time is the next English 
class? 
Have we got Maths 
homework? 
Where is the bookcase? 
 
Is there a vase? 
When did you last go to the 

Yes, I did  
At 6 p.m...  
You take two eggs and some 
milk and flour. 
It’s at 1 o’clock. 
 
Yes, we have. 
 
It’s next to the chest of 
drawers. 
No, there isn’t. 
A month ago. 
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cinema? 
What about you? 
Was it good? 
I was on a holiday in Madrid. 
 
Who is it by? 
How long do you need to sleep 
each night? 
Why’s that? 
 
Are you doing anything this 
evening? 
What time does it start? 

 
I went to the cinema. 
Yes, it was. 
Really?/ You are kidding./ 
That’s amazing. 
It is by Picasso. 
I need 8 hours of sleep. 
 
Because I think it’ll probably be 
a better place. 
No, nothing special. 
 
It’s on at 8 o’clock at the sports 
centre. 

Tudás, nemtudás Where does he live?  
 
I know a lot/ a bit about… 
I don’t know anything/ much 
about… 
I don’t know much about Jane 
Austin. 

I don't know. I have no idea. 
Don’t ask me. 
 
 
 
I think she was an English 
writer. 
 

 
 
A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 
 
 

Kérés és arra reagálás Could you give me a pen? 
Would you pass me the sugar 
please? 
Can I look at your history 
notes? 
Can you tidy your room, 
please? 
 

Yes, sure.  
Yes, of course.  
I’m afraid I can’t. 
 
 
Yes, but later. I’m busy at the 
moment.  
I’ll do it in ten minutes. 
Is it OK if I do it later? 

Javaslat és arra reagálás Let’s go to the cinema tonight. 
 
Why don’t we jump into the 
river? 
 
Shall we climb over that wall? 

Good idea. That sounds great. 
 
No, it’s too scary./ Yes, that 
looks exciting. 
 
Yes, it looks easy. 

Meghívás és arra reagálás Are you free on Tuesday? 
Are you doing anything this 
evening? 
Do you want to go to the 
cinema?  
Would you like to go …? How 
about going …?  
What are you up to? 
 
Let’s meet on Sunday. 

Yes, I am.  
No, nothing special. 
 
Good idea. 
 
 
 
I’m going to a basketball match 
if you are interested. 
Ok. 
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Shall I meet you outside the 
sports centre at 7.30? 

Yeah,Ok. I’ll see you there. 

Kínálás és arra reagálás Have an orange.  
Would you like to have a 
sandwich?  
Can I get you a sandwich? Here 
you are. 

Yes, please.  
No, thank you.  
Thank you. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok 
 
 

Megértés biztosítása Did you say the castle? 
Can you repeat it? 

Yes, I did. No, I didn’t. 
Sure. It’s… 

Visszakérdezés, ismétléskérés Can you spell it for me?  It spells… 
It’s … 

Nem értés, betűzés kérése, 
betűzés 

Sorry, I don’t understand. 
Could you understand? Sorry, 
what does that mean? 

 

 
 

 

 

Fogalomkörök 

 
Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, történés, létezés 
kifejezése 

Múltidejűség Past Simple of ’be’ 
(He was a famous writer. 

Was he a writer? 
Yes, he was. No, he wasn’t) 

  Past Simple: regular and 
irregular verbs 

(We visited the museum. 
They flew to Malta.) 

 Jövő idejűség ’be going to’ 
(What are you going to do on 

Saturday?) 

  will 
(I will go to the supermarket.) 
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Térbeli viszonyok Irányok, helymeghatározás Prepositions, prepositional 
phrases 

(on the right, on the left, in the 
middle, in front of 

towards, over, along, through 
round, past, into, across, out 
of, away from, as far as, onto, 

off) 
 

Időbeli viszonyok Időpont, gyakoriság How often? 
(every day, on Saturdays, at 
weekends, in the mornings, 

every afternoon, never, 
sometimes, often, always) 

When? 
(When I was…, At the age of…, 

two years ago, on 15th 
September, 1830) 

 

Modalitás Could, couldn’t (ability) I couldn’t help him. 

Mennyiségi viszonyok  
 

Megszámlálhatóság 

Cardinal numbers(31-100) 
 

Countable nouns 
(How many Cds have you got? 

I’ve got a lot of/ a few Cds.) 
 

Uncountable nouns 
(How much money have you 

got? 
I’ve got a lot of/ little money.) 

 

Logikai viszonyok Linking words 
 

Prepositional phrases 

as, so, if 
 

first, then, afterwards, finally, 
be good at, be interested in, 

on my own, look after, fond of 

Minőségi viszonyok Comparative and superlative of 
adjectives 

 
 

Adverbs 

Tom’s younger than Sue. 
Mary is the prettiest girl. 

 
 

slowly, too fast, good enough, 
quite long, mainly, totally, 

freezing cold  

 

 B C 

1. A fejlesztés várt eredményei 
a ciklus végén 

A2 szintű nyelvtudás. 
A tanuló egyszerű, hangzó szövegekből 
kiszűri a lényeget és néhány konkrét 
információt. 
Válaszol a hozzá intézett kérdésekre, 
sikeresen vesz részt rövid beszélgetésekben. 
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Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi 
eszközökkel megfogalmazva történetet 
mesél, valamint leírást ad saját magáról és 
közvetlen környezetéről. 
Megért ismerős témákról írt rövid 
szövegeket, különböző típusú egyszerű írott 
szövegekben megtalálja a fontos 
információkat. 
Összefüggő mondatokat, rövid szöveget ír 
hétköznapi, őt érintő témákról 
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7. évfolyam 
 

A 7. évfolyamon a célnyelvet tanuló diákok A2 szintű, a hatfokozatú KER skála első 

szintjének megfelelő nyelvtudással lépnek be a további nyelvtanulási folyamatba. Ez a KER 

megfogalmazásában azt jelenti, hogy a hatfokozatú skála alapszintje második fokozatának 

megfelelő nyelvismerettel rendelkeznek. Ebben a szakaszban a megalapozott kompetenciák 

további fejlesztése a legfontosabb pedagógiai feladat.  

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

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

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

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

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

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

és környezetéhez kapcsolódó témák feldolgozása során valósíthatók meg. Fontosak a 

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

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

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

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

A tanulók nyelvtudásuk, motivációjuk alapján már képesek célnyelven olvasni a 

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

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

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

tanórai keretek lehetőséget adnak. 

 

 A B 

1 Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

2 Előzetes tudás 

A2 nyelvi szint, azaz a tanuló már megérti a 

leggyakrabban előforduló szókincset és bizonyos 

nyelvi fordulatokat, ha közvetlen, személyes 

témákról van szó. Megérti a rövid, világos és 

egyszerű közlések lényegét. 

3 
A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló képes főbb vonalaiban megérteni a 

köznyelvi beszédet, ha az rendszeresen előforduló 

ismerős témákról folyik;  

képes megérteni egy beszélgetés során a résztvevők 

világosan megfogalmazott érveit két beszélő esetén; 

képes megérteni a legfontosabb információkat 

képekkel támogatott hangzó anyagokban, amelyek 

az érdeklődési köréhez kapcsolódó témákról 

szólnak, ha viszonylag lassan és érthetően beszélnek.  

  

 C 

1 

A fejlesztés tartalma 
Az egyszerű, mindennapi társalgásban elhangzó álláspontok lényegének megértése.  

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

beszéd vagy előadás főbb pontjainak megértése. 

Egyszerű műszaki információk megértése (pl. használati utasítások). 
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Részletes, összetett útbaigazítás követése. 

Telefonbeszélgetésekben elhangzó alapvető információk megértése. 

Az ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok, egyszerű nyelvezetű 

hangfelvételek lényegének megértése. 

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

szavak felismerése. 

Szövegértési stratégiák alkalmazása, például ismerős beszédtéma esetén az ismeretlen 

szavak kikövetkeztetése a szövegösszefüggésből, a várható vagy megjósolt információk 

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

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: információk, 

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

reklámok, dalok, videók. 

 

 D E 

1 Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

2 Előzetes tudás 

A2 nyelvi szint, azaz a tanuló egyszerű és 

begyakorolt feladatok során kommunikál az 

iskolával, otthonnal és szabadidővel kapcsolatos 

témákról;  

részt vesz rövid beszélgetésekben; 

kérdez és válaszol kiszámítható, mindennapi 

helyzetekben; 

egyszerű gondolatokat és információkat cserél 

ismerős témákról. 

3 
A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló képes a mindennapi élet legtöbb nyelvi 

helyzetében spontán módon boldogulni; 

képes gondolatokat cserélni, véleményt mondani, 

érzelmeit kifejezni érdeklődési körébe tartozó 

témákkal kapcsolatban; 

ismeri a leggyakoribb kommunikációs 

forgatókönyveket, és tudja alkalmazni ezeket; 

stílusában, regiszterhasználatában képes 

alkalmazkodni a kommunikációs helyzethez. 

  

 F 

1 

A fejlesztés tartalma 
Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén időnként szavak, fordulatok ismétlését 

vagy magyarázatát kérve. 

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

meglepetés, boldogság, szomorúság, érdeklődés és közömbösség). 

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

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

Érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, információcsere, 

véleménycsere.  

Történetek követése, véleménynyilvánítás és érdeklődés további részletekről.  

Úti előkészületek és utazás során felmerülő feladatok megoldása (pl. közlekedési 
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információk beszerzése, szállásfoglalás, programegyeztetés, reakciók kifejezése). 

Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése kevésbé begyakorolt helyzetekben is (pl. 

boltban, postán, bankban).  

Egyszerű utasítások adása, követése és kérése, udvarias kérés. 

Egyszerű, tényszerű információ megszerzése és továbbadása. 

Felkészülésen alapuló interjú, az információk ellenőrzése, megerősítése időnként segítség 

igénybevételével. 

Előre elkészített kérdőív alapján strukturált interjú készítése.  

Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel a célnyelven. 

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

bevonása, a beszélgetés lezárása. 

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

a félreérthető megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének rugalmas alkalmazása és reagálás azokra. 

A fontosabb udvariassági szabályok, szokások ismerete és alkalmazása. 

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

megbeszéléséhez elegendő szókincs rugalmas alkalmazása, körülírás. 

Az elemi szókincs viszonylag magabiztos és általában helyes alkalmazása. 

A célnyelvi normának megfelelő, az anyanyelvi hatások kiküszöbölésére törekvő 

nyelvhasználat ismerős kontextusokban. 

A szövegszervezés eszközeinek egyre tudatosabb használata. 

A gondolatok, problémák viszonylag pontos kifejezése. 

Érthető, egyre kevesebb félreértésre okot adó kiejtés, intonáció.  

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

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: személyes és 

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

interjúk, viták. 

 

 

 G H 

1 Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

2 Előzetes tudás 

A2 nyelvi szint, azaz a tanuló egyszerűen beszél 

önmagáról, a családjáról, más emberekről, 

lakóhelyéről, tanulmányairól, iskolájáról. 

3 
A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló képes arra, hogy begyakorolt 

szerkezetekkel a szintnek megfelelő témakörökben 

ki tudja magát fejezni; 

érthetően tud a folyamatoshoz közelítően beszélni, 

képes mondanivalójának nyelvtani és szókincsbeli 

megtervezésére, szükség szerinti módosítására; 

képes valamely gondolat vagy probléma lényegét 

megközelítő tartalmi pontossággal kifejteni. 

  

 I 
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1 

A fejlesztés tartalma 
Az érdeklődési körnek megfelelő témák lényegének folyamatoshoz közelítő kifejtése a 

gondolatok többnyire lineáris összekapcsolásával. 

Elbeszélések vagy leírások lényegének folyamatoshoz közelítő összefoglalása a 

gondolatok többnyire lineáris összekapcsolásával. 

Egyszerű élménybeszámoló az érzések és reakciók vázlatos bemutatásával. 

Valóságos vagy elképzelt események részleteinek egyszerű bemutatása. 

Könyv vagy film cselekményének vázlatos összefoglalása. 

Történet elmondása. 

Vélemény, tervek és cselekedetek rövid és egyszerű magyarázata. 

Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témáról. 

Részvétel előre elkészített, ismerős témájú csoportos előadásban.  

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

helyzetekben a mondanivalója kifejezésére. 

Önellenőrzés és önkorrekció, például a kommunikáció megszakadása esetén más stratégia 

alkalmazásával a mondanivaló újrakezdése. 

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

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

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

rapszövegek. 

 

 

 J K 

1 Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

2 Előzetes tudás 

A2 nyelvi szint, azaz a tanuló képes többféle 

szövegfajtát olvasni, tudja, hogy a szövegfajták 

sajátosságainak ismerete segít a szöveg 

megértésében; 

megtalálja az adott helyzetben fontos konkrét 

információkat egyszerű, ismerős témákról szóló 

mindennapi szövegekben. 

3 
A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló képes megérteni a hétköznapi nyelven írt, 

érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre törő 

autentikus vagy kismértékben szerkesztett 

szövegeket; 

képes felismerni az érvelések fő gondolatmenetét. 

  

 L 

1 

A fejlesztés tartalma 
Az adott helyzetben fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, esetleg 

kismértékben szerkesztett, világos tartalmú és szerkezetű, hétköznapi nyelven írott 

szövegekben. 

Az adott feladat megoldásához szükséges információk kiszűrése hosszabb szövegekből is. 

Az érvelés gondolatmenetének felismerése, a lényeges következtetések felismerése 

világosan írt érvelő szövegekben. 

Érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése a köznyelven írt szövegekben. 
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Mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek, e-mailek megértése. 

Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának 

megértése. 

Az egyszerű szövegfajták szövegfelépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a 

szövegértés során. 

A mondat megértett részei és a szövegösszefüggés alapján az ismeretlen szavak 

jelentésének kikövetkeztetése. 

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

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

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

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

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

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

szövegek, képregények, egyszerű irodalmi szövegek, dalszövegek. 

 

 M N 

1 Fejlesztési egység Íráskészség 

2 Előzetes tudás 

A2 nyelvi szint, azaz a tanuló összefüggő 

mondatokat ír olyan témákról, amelyek közvetlen 

szükségletekre, élményekre, eseményekre és konkrét 

információkra vonatkoznak; 

ismerős témákról gondolatait egyszerű 

kötőszavakkal összekapcsolt mondatsorokban 

írásban kifejezi; 

minta alapján néhány műfajban egyszerű és rövid, 

tényközlő szövegeket ír az őt érdeklő, ismert 

témákról. 

3 
A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló képes egyszerű, rövid, összefüggő 

szövegeket fogalmazni ismert, hétköznapi témákról; 

tud írásban beszámolni eseményekről, élményeiről, 

és véleményéről; 

képes írásbeli interakciót elkezdeni, fenntartani és 

befejezni; 

tud jegyzetet készíteni olvasott köznyelvi szövegből, 

illetve saját ötletről; 

minták alapján képes több ismert műfajban is rövid, 

lényegre törő szövegeket létrehozni a műfaj főbb 

jellegzetességeinek és alapvető stílusjegyeinek 

követésével. 

 
 

 
O 

1 

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

különálló elemek lineáris összekapcsolásával. 

Beszámoló írása élményekről, eseményekről (pl. utazás).  
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Egyszerűbb cselekvéssor, történet leírása összefüggő szöveg formájában. 

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

szolgáltatóknak, tanároknak).  

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

Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése, online ügyintézés. 

Lényegre koncentráló leírás készítése. 

Tényszerű információk összefoglalása. 

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

jegyzet készítése. 

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

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

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

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

szókincsbeli és helyesírási sajátosság alkalmazása. 

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

rövid jelent, paródia írása illetve átírása). 

Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltése. 

Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése és alkalmazása. 

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

Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak megjelenítése a fogalmazásban. 

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

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

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: hagyományos és 

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

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

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

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

tetszést/nemtetszést kifejező üzenetek, internetes bejegyzések; egyszerű cselekvéssort 

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

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

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

rövid jelenetek, paródiák. 

 

 

 

Ajánlott óraszám 180 óra 

Ajánlott témakörök 

 

Az eddig/előző évfolyamokon feldolgozott témakörök a tanulók életkorának megfelelően új 

szempontból, egy magasabb nyelvi szinten újra feldolgozhatók és bővíthetők. További 

ajánlott témakörök a 7. évfolyamra. 

 

 A 

1 Ajánlott témakörök 

2 

Család  
Én és a családom. 

Családtagok bemutatása, családfa. 

Családi események, közös programok. 

Családi ünnepek. 

Nagyszüleim világa. 

3 Otthon  
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Otthonom, szűkebb környezetem. 

Lakóhelyiségek, bútorok, berendezési tárgyak. 

Lakóhelyem, tágabb környezetem. 

Otthonok a célnyelvi országban és a nagyvilágban. 

Otthontalanok. 

4 

Étkezés 
Napi étkezések. 

Kedvenc ételeim, italaim. 

Egészséges táplálkozás. 

Receptek, főzés, sütés, főzőműsorok. 

Étkezési szokások a célnyelvi kultúrában és a nagyvilágban. 

5 

Idő, időjárás 
Az óra. 

Évszakok és hónapok. 

A hét napjai és napszakok. 

Időjárás. 

Időjárási rekordok. 

Időjárási jelenségek. 

Természeti katasztrófák. 

6 

Öltözködés 
Ruhadarabok. 

Kedvenc ruháim. 

Divat világa. 

7 

Sport 
Testrészek és mozgás. 

Kedvenc sportom. 

Sportok, sportfelszerelések. 

Extrém sportok. 

Sportversenyek, olimpia. 

8 

Iskola, barátok 
Iskolám, osztálytermünk. 

Tantárgyaim, tanáraim. 

Osztálytársaim, barátaim. 

Tanórán kívüli közös programjaink. 

Iskolai élet más országokban. 

9 

Szabadidő, szórakozás 
Szabadidős tevékenységek, kedvenc időtöltésem. 

Internet, interaktív játékok, mozi, színház, zenehallgatás, kiállítások. 

Közös időtöltés barátokkal. 

10 

Természet, állatok 
Kedvenc állataim. 

Kisállatok, felelős állattartás. 

Kontinensek, tájegységek. 

Hazánk és más országok, más kontinensek élővilága. 

11 
Ünnepek és szokások 
Az én ünnepeim. 

Ünnepek itthon és a nagyvilágban. 

12 
Város, bevásárlás 
Városok, települések, falvak. 

Épületek, utcák. 
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Tájékozódás, útbaigazítás. 

Üzletek, bevásárlóközpontok, piac. 

Vásárlás. 

Látnivalók, nevezetességek a lakóhelyemen. 

Híres városok és nevezetességeik. 

13 

Utazás, pihenés 
Vakáció, nyaralás. 

Táborok, osztálykirándulás. 

Közlekedési eszközök. 

Utazás belföldön és külföldön. 

14 

Fantázia és valóság 
Kedvenc olvasmányaim, könyveim. 

Képzeletem világa. 

Utazás a jövőbe. 

15 

Zene, művészetek 
Kedvenc zeném, együttesem. 

Film- és színházi élményeim. 

Kedvenc múzeumom. 

Kiállítások, rendezvények, koncertek.  

Zenei világnap. 

16 

Környezetünk védelme 
Veszélyeztetett állat- és növényvilág. 

Nevezetes napok: Madarak és Fák Napja, a Víz Világnapja, a Duna Napja. 

Szelektív hulladékgyűjtés. 

Környezettudatos viselkedés. 

17 

Egészséges életmód 
A rendszeres testedzés. 

A helyes táplálkozás. 

Betegségek és megelőzésük. 

18 
Felfedezések 
Nagy földrajzi felfedezések. 

Híres felfedezők és életútjuk. 

19 

Tudomány, technika 
Feltalálók és találmányok. 

Híres feltalálók és életútjuk. 

A jövő technikai vívmányai. 

20 

Múltunk és jövőnk 
Családom múltja, gyökereim. 

Az én jövőm. 

Iskolám múltja, jelene. 

A jövő iskolája. 

Lakóhelyem régen és most. 

A jövő városa. 

Földünk jövője. 

21 

Média, kommunikáció 
Internet, interaktív játékok, közösségi oldalak. 

Infokommunikációs eszközök a mindennapokban. 

A média szerepe a hétköznapokban. 

Testbeszéd. 

Kommunikáció az állatvilágban. 
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22 

Földünk és a világűr 
A naprendszer és a bolygók. 

A Nap és a csillagok. 

Utazások az űrben. 

 

 

 

Kommunikációs szándékok  

  Kezdeményezés és válasz   

Megszólítás:  

  

Excuse me.  

I am sorry to disturb you.  

Pardon?  

Yes, can I help you?  

Köszönés:  How do you do?   

Good morning / evening / 
afternoon.  
Hello Mike.  

Hello, how are you?  

Hi!  

How do you do?   

Good morning.  

Hello Holly.  

Very well, thank you. And how 
about you?  
Hi!  

Elköszönés:  

  

Goodbye.  

Bye-bye!  

See you later.  

Good night.  

Take care.  

Give me a ring some time.  

Have a good trip.  

Keep in touch!  

  

Goodbye.  

Bye!  

See you.  

Good night.  

Thanks. Bye.  

Thank you, I will.  

Thanks.  

I will.  

OK, bye.  

Bemutatkozás, bemutatás:  My name is…  

Have you met James? 

May I / Can I / Let me 

introduce myself. May I 

/ Can I / Let me 

introduce you to Greg?  

Hello.  

Hi!   

Pleased to meet you.   

Nice to meet you.  

Érdeklődés mások hogyléte 

felől és arra reagálás:  

How are you feeling today? 

What’s the matter?  

Fine. / OK / All right. Much 
better, thanks.  
Not very well, I am afraid. 

Actually, I am suffering from…  

  

Engedélykérés és arra reagálás:  May I use your telephone? Do 

you mind if I open the window?  

Yes, go ahead. Not 

at all.  

Köszönet és arra reagálás:  Thanks.  

Thank you very much. 

Thanks a lot.  It’s very 

kind of you.  

I’d like to thank you for your 

help.  

Not at all.  

You are welcome. No 
problem.  

That’s all right.  

Do not mention it.  

My pleasure.  
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Bocsánatkérés és arra reagálás:  I am sorry. I am very sorry. I 
beg your pardon  
Please, forgive me.  

That’s all right. It 

doesn’t matter. 

Never mind.  

No problem.  

Gratulációk, jókívánságok és 

azokra reagálás:  

Happy Christmas / new year / 
birthday!  
Many happy returns (of the 
day)  
Congratulations!  

Have a nice holiday.  

All the best.  

Cheers!  

Happy Christmas/ new year / 
birthday!  
Thank you.  

Thank you, the same to you.  

  

Cheers!  

Megszólítás személyes 

levélben:  

Dear John,    

Elbúcsúzás személyes levélben:  Best wishes,  

Love (from),  

I am looking forward to hearing 
from you soon.  
  

  

Öröm, sajnálkozás, bánat:  Are you happy about that?  

  

  

  

What do you think of that?  

  

How do you feel about that?  

Great!  

I am so glad /very happy. I 
am glad to hear that.  

I am so pleased that… Good 
for you.  
Congratulations.  

I feel so happy for… I’m 

sorry to hear that.  

What a pity.  

Oh, no!  

Oh, dear!  

I feel so sorry for…  

Elégedettség, elégedetlenség, 

bosszúság:  

What do you think of…?  

Are you pleased with…?  

Are you happy with…?  

Are you satisfied with…?  

That’s fine/nice/not bad.  

That was fine/good/ nice  I’m 

quite satisfied with…  

I’m quite happy with… I’m 

quite pleased with… It’s not 

good enough.  

That wasn’t very good.  

I’m tired of…  

  

  

Csodálkozás:  Jane has lost her money.  

Tom is twenty.  

This is a book for you.  

How come?  

Is he?  

What a surprise!  

Remény:  What are you hoping for? What 

are you looking forward to?  

I am looking forward to… I 

hope you’ll have time to join 

me for dinner.  
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Véleménykérés  és 

 arra reagálás:  

What do you think? How do 

you like it? What’s your opinion 

about it?  

I think it is difficult. I don’t like 

it. I think it’s fair enough. .  

Valaki igazának elismerése és el 

nem ismerése:  

You are right.  

You are wrong.  

  

Egyetértés, egyetnemértés:  Do you agree?  

  

What’s your opinion?  

How do you feel about it?  

OK  

All right.  

I think he’s wrong/right.  

I’m afraid I don’t agree. I 

doubt whether…  

Tetszés, nemtetszés:  Do you like Italian food?  

You like meat, don’t you? What 

do you think of the new 

teacher?  

I think it’s great.  

I don’t like it.  

He looks nice.  

I don’t think much of…  

Akarat, kívánság:  Would you like a cake?  

Can I have my bill, please?  

 I want to pay.  

I’d like an ice-cream  

  

Képesség:  

  

Can you speak French?  

Are you able to ride a horse?  

I can understand French  

I am unable to ride a horse.  

Kötelezettség:  Must we fill in this form now?  
When do we have to leave?  

We must fill it in now Right 

now.  

Szükségesség:  Is that necessarily so?  People must sleep sometimes.  

Lehetőség:  It may rain.    

She might be late.  

  

Ígéret:  Will you come and meet me at 

the station?  

Don’t worry, I will.  

I promise to be there at five.  

Szándék, kívánság:  What would you like to do? 

Would you like to have a rest?  

I’d like to see that film  

I’d rather not go out tonight.  

Dicséret, kritika:    It’s great. It’s a good idea. I’m 

not so keen on it. It’s boring.  

Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása:  

  

What is it?  

What’s it in English?  

What does that mean?  

What is it like?  

What colour is it?  

It’s… / That’s… / It’s a kind of… / 

It’s used for…  

It means…  

It’s green, small and it can jump.  
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Események leírása:  What happened?  

  

First she opened the window, then 
she phoned the ambulance  
and finally she told the neighbours.  
After opening the door she 

phoned the ambulance.  While 

waiting for the ambulance she 

told the neighbours.  

Információ kérés, adás:  

  

Did you see him?  

When will the guests arrive? 
How do you make an omelette?  
How far is your school? How 
long does it take to get there?  
Can you tell me the way to the 
station, please?  
Who is that?  

Yes, I did At 6 
p.m.  
You take two eggs and some milk 
and flour.  

It’s 20 minutes by bus.  

  

Take the second turning on the 
right  

It’s me.  

Tudás, nemtudás:  Do you know where he lives?  
Is there post office near hear?  

I have no idea. Sorry, I 

don’t know.  

Don’t ask me.  

Bizonyosság, bizonytalanság:  Do you think they will come?  
  

How old do you think she is?  

They will probably come. They 
might come, or they might not 
come.  
She can’t be very old. She must be 

about 25.  

Kérés:  Martin, could you do me a great 
favour?  
Could you give me your 
telephone number?  
Do you have a stamp by any 
chance?  
Would you pass me the sugar 
please?  

I’d like you to…  

Yes, sure.  

Of course.  

Yes, of course.  

  

  

I’m afraid I can’t.  

Tiltás, felszólítás:  

  

Keep off the grass.  

You must not smoke here.  

  

Javaslat és arra reagálás::  Why don’t we put the film in 
here?  
Let’s go to the cinema tonight.  
I suggest going to the museum.  

Good idea.  

I’d prefer to go to the theatre.  

I’d rather not.  
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Meghívás és arra reagálás:  Would you like to come to the 
cinema?  
  

  

  

Can we meet at, say, six?  

Are you free on Wednesday?  

Let’s meet on Friday.  

Yes, I’d love to.  

That’s very kind of you, but… No, I 

am afraid I can’t.  

I am sorry, I can’t.  

Yes, that would be good.  

Sorry, I can’t make it then.  

No, I am afraid, I can’t.  

Kínálás és arra reagálás:  Would you like another drink?  
What would you like?  

Help yourself!  

Let me get you a drink.  

Have an orange.   

Here you are.  

That’s very kind of you. An 
orange juice, please.  
.  

Yes, please./ No, thank you.  

I am sorry, I can’t.  

Thanks.  

 

 

 

Fogalomkörök:  

Fogalomkörök   Fogalomkörök nyelvi kifejezései  

Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése  

Jelenidejűség  

  

  

  

  

Múltidejűség  

  

  

  

Jövőidejűség  

Present simple   

  

Present continuous  

  

Present perfect simple  
  

Past simple  

  

going to  Future 

with will  

When do you usually get up? I don’t 
drink coffee.  
Why is she stnding there? I’m not 

listening. I’m leaving.  

Have you done your room?  

I haven’t finished it yet.  

And then she turned off the TV.  

Why didn’t you come yesterday? What 
are you going to do on Sunday?  
When will you be fourteen?  

Birtoklás 

kifejezése  

  Past forms of have  

  

Have with will 
Possessive adj.  
Possesive pronouns  

Genitive ’s of   

Whose?  

I didn’t have many friends in the 
kindergarten.  

I will have a Porsche when I’m 20. my, 
your, his/her/its, our, their dog   

mine, yours,… theirs 

Sue’s brother the 

corner of the room  

Térbeli viszonyok  Irányok, 
helymeg- 

határozás   

Prepositions, 
prepositional  
phrases, adverbs  

  

picture location  

here, there, on the left, on the right, in, 

on, under, opposite, next to, between, 

in front of, behind, inside, outside, 

above …  

at the top of/at the bottom of, on the 

left hand side…  
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Időbeli viszonyok  Gyakoriság  

  

  

  

  

  

Időpont  

  

  

  

  

Időtartam  

Adverbs of time with 
present perfect 
simple How often?  
  

  

  

When? What time?  

  

  

  

  

What’s the time? How 

long? + past simple  

already, yet, just always, often, 
sometimes, never, once/twice a 
week, every day … I always make 
my bed. She goes swimming twice 
a week. now, in the morning  
Yesterday, last week, two years ago,   
Tomorrow, next week  

In 1997, in July, at 5 o’clock, on  

Monday  

It’s quarter to eight.  

How long were you in hospital?  

For two weeks.  

Mennyiségi 

viszonyok  

  Irregular and regular 
plurals Cardinal 
numbers   
Ordinal numbers  

Countable nouns How 
many? Uncountable 
nouns How much?  
  

children, people, men, women …  

one. two… first, 

second…  

How many CDs have you got?  

I’ve got a lot of / few CDs.  

How much money have you got?  

I’ve got a lot of/little money. a 

cup of tea, a piece of cake all, 

both, none, neither  each, 

every  

Minőségi 

viszonyok  

  Comparative sentences 
(short,  
long adjectives)  

  

  

Irregular adjectives  

Tom’s younger than Sue. Mary is the 
prettiest girl.  
She is the most intelligent of all.  

I’m as tall as you.   

Good, bad …(better, worse)  

What’s it like? What colour is it?  
What does it look/taste/sound/feel 
like?  

It’s too big, It’s not small enough.  

Modalitás    should/shouldn’t  

can (ability)  

can/could/may 

(permission) 

must/needn’t 

(obligation) have 

to (past) mustn’t  

You should ask her.  

I can swim.   

Can/could/may I open the window?   
  

I must read it. You needn’t do it now.  
Did you have to be there?  

Children mustn’t smoke.  

Logikai viszonyok    Linking words  

Conditional I Time 

clauses with future 

meaning Infinitive to 

express purpose  

and/or/but/because We’ll stay at 

home if it rains. When dad comes 

home, he’ll be angry with you.  

I’ve been to London to visit the 

Queen.  



 
 

68 

 

  

Függő beszéd    Reported speech with 

present reporting verb   

He says he is tired.  

I don’t know where he lives.  

Tell him to stop it.  

 

Szövegösszetartó eszközök:  

 Articles, some + plural noun,any + plural noun, some + singular noun, any + singular noun  

Nominative and accusative of personal pronouns  

Demonstrative pronouns 

Indefinite pronouns 

Reflexive pronouns.  

 B C 

1 
A fejlesztés várt eredményei a 

ciklus végén 

A2+ szintű nyelvtudás. 

A tanuló képes főbb vonalaiban megérteni a 

köznyelvi beszédet, ha az rendszeresen előforduló, 

ismerős témákról folyik. 

A tanuló képes a mindennapi élet legtöbb 

helyzetében boldogulni, képes gondolatokat 

cserélni, véleményt mondani, érzelmeit kifejezni és 

stílusában a kommunikációs helyzethez 

alkalmazkodni. 

A tanuló képes begyakorolt szerkezetekkel 

érthetően, a folyamatoshoz közelítően beszélni. Az 

átadott információ lényegét a kapott információhoz 

képest megközelítő tartalmi pontossággal fejti ki. 

A tanuló képes megérteni a hétköznapi nyelven írt, 

az érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre törő, 

autentikus vagy kismértékben szerkesztett 

szövegekben az általános vagy részinformációkat.  

A tanuló több műfajban is képes egyszerű, rövid, 

összefüggő szövegeket fogalmazni ismert, 

hétköznapi témákról. Írásbeli megnyilatkozásaiban 

már megjelennek a műfaji sajátosságok és 

különböző stílusjegyek. 
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8. évfolyam 
 

Ebben a szakaszban a tanulók nyelvtudása lehetővé teszi, hogy célnyelven is szerezzenek 

információt a körülöttük lévő világról és ezzel a lehetőséggel tudatosan éljenek. 

Motivációjukat növeli, hogy a két tanítási nyelvű osztályokban a nyelvoktatás lehetőséget 

biztosít bizonyos tantárgyi tartalmak célnyelvi feldolgozására. Az ott szerzett speciális tudás, 

szókincs integrálható különböző munkaformákban (projektmunka, önálló előadások), 

bemutatható a nyelvórákon is.  

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

és környezetéhez kapcsolódó témák feldolgozása során valósíthatók meg. Fontosak a 

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

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

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

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

A tanulók nyelvtudásuk, motivációjuk alapján már képesek célnyelven olvasni a 

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

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

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

tanórai keretek lehetőséget adnak. 

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

időszak intenzív nyelvtanulása során kialakult a tanulók hatékony nyelvtanulási stratégiája. 

Ennek segítségével az általános iskolai tanulmányok befejezése után képesek lesznek 

önállóan is fejleszteni nyelvtudásukat.  

 

 A B 

1 Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

2 Előzetes tudás 

A2 nyelvi szint, azaz a tanuló már megérti a 

leggyakrabban előforduló szókincset és bizonyos 

nyelvi fordulatokat, ha közvetlen, személyes 

témákról van szó. Megérti a rövid, világos és 

egyszerű közlések lényegét. 

3 
A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló képes főbb vonalaiban megérteni a 

köznyelvi beszédet, ha az rendszeresen előforduló 

ismerős témákról folyik;  

képes megérteni egy beszélgetés során a résztvevők 

világosan megfogalmazott érveit két beszélő esetén; 

képes megérteni a legfontosabb információkat 

képekkel támogatott hangzó anyagokban, amelyek 

az érdeklődési köréhez kapcsolódó témákról 

szólnak, ha viszonylag lassan és érthetően beszélnek.  

  

 C 

1 

A fejlesztés tartalma 
Az egyszerű, mindennapi társalgásban elhangzó álláspontok lényegének megértése.  

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

beszéd vagy előadás főbb pontjainak megértése. 
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Egyszerű műszaki információk megértése (pl. használati utasítások). 

Részletes, összetett útbaigazítás követése. 

Telefonbeszélgetésekben elhangzó alapvető információk megértése. 

Az ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok, egyszerű nyelvezetű 

hangfelvételek lényegének megértése. 

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

szavak felismerése. 

Szövegértési stratégiák alkalmazása, például ismerős beszédtéma esetén az ismeretlen 

szavak kikövetkeztetése a szövegösszefüggésből, a várható vagy megjósolt információk 

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

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: információk, 

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

reklámok, dalok, videók. 

 

 D E 

1 Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

2 Előzetes tudás 

A2+ nyelvi szint, azaz a tanuló egyszerű és 

begyakorolt feladatok során kommunikál az 

iskolával, otthonnal és szabadidővel kapcsolatos 

témákról;  

részt vesz rövid beszélgetésekben; 

kérdez és válaszol kiszámítható, mindennapi 

helyzetekben; 

egyszerű gondolatokat és információkat cserél 

ismerős témákról. 

3 
A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló képes a mindennapi élet legtöbb nyelvi 

helyzetében spontán módon boldogulni; 

képes gondolatokat cserélni, véleményt mondani, 

érzelmeit kifejezni érdeklődési körébe tartozó 

témákkal kapcsolatban; 

ismeri a leggyakoribb kommunikációs 

forgatókönyveket, és tudja alkalmazni ezeket; 

stílusában, regiszterhasználatában képes 

alkalmazkodni a kommunikációs helyzethez. 

  

 F 

1 

A fejlesztés tartalma 
Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén időnként szavak, fordulatok ismétlését 

vagy magyarázatát kérve. 

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

meglepetés, boldogság, szomorúság, érdeklődés és közömbösség). 

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

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

Érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, információcsere, 

véleménycsere.  

Történetek követése, véleménynyilvánítás és érdeklődés további részletekről.  
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Úti előkészületek és utazás során felmerülő feladatok megoldása (pl. közlekedési 

információk beszerzése, szállásfoglalás, programegyeztetés, reakciók kifejezése). 

Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése kevésbé begyakorolt helyzetekben is (pl. 

boltban, postán, bankban).  

Egyszerű utasítások adása, követése és kérése, udvarias kérés. 

Egyszerű, tényszerű információ megszerzése és továbbadása. 

Felkészülésen alapuló interjú, az információk ellenőrzése, megerősítése időnként segítség 

igénybevételével. 

Előre elkészített kérdőív alapján strukturált interjú készítése.  

Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel a célnyelven. 

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

bevonása, a beszélgetés lezárása. 

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

a félreérthető megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének rugalmas alkalmazása és reagálás azokra. 

A fontosabb udvariassági szabályok, szokások ismerete és alkalmazása. 

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

megbeszéléséhez elegendő szókincs rugalmas alkalmazása, körülírás. 

Az elemi szókincs viszonylag magabiztos és általában helyes alkalmazása. 

A célnyelvi normának megfelelő, az anyanyelvi hatások kiküszöbölésére törekvő 

nyelvhasználat ismerős kontextusokban. 

A szövegszervezés eszközeinek egyre tudatosabb használata. 

A gondolatok, problémák viszonylag pontos kifejezése. 

Érthető, egyre kevesebb félreértésre okot adó kiejtés, intonáció.  

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

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: személyes és 

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

interjúk, viták. 

 

 

 G H 

1 Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

2 Előzetes tudás 

A2+ nyelvi szint, azaz a tanuló egyszerűen beszél 

önmagáról, a családjáról, más emberekről, 

lakóhelyéről, tanulmányairól, iskolájáról. 

3 
A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló képes arra, hogy begyakorolt 

szerkezetekkel a szintnek megfelelő témakörökben 

ki tudja magát fejezni; 

érthetően tud a folyamatoshoz közelítően beszélni, 

képes mondanivalójának nyelvtani és szókincsbeli 

megtervezésére, szükség szerinti módosítására; 

képes valamely gondolat vagy probléma lényegét 

megközelítő tartalmi pontossággal kifejteni. 
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 I 

1 

A fejlesztés tartalma 
Az érdeklődési körnek megfelelő témák lényegének folyamatoshoz közelítő kifejtése a 

gondolatok többnyire lineáris összekapcsolásával. 

Elbeszélések vagy leírások lényegének folyamatoshoz közelítő összefoglalása a 

gondolatok többnyire lineáris összekapcsolásával. 

Egyszerű élménybeszámoló az érzések és reakciók vázlatos bemutatásával. 

Valóságos vagy elképzelt események részleteinek egyszerű bemutatása. 

Könyv vagy film cselekményének vázlatos összefoglalása. 

Történet elmondása. 

Vélemény, tervek és cselekedetek rövid és egyszerű magyarázata. 

Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témáról. 

Részvétel előre elkészített, ismerős témájú csoportos előadásban.  

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

helyzetekben a mondanivalója kifejezésére. 

Önellenőrzés és önkorrekció, például a kommunikáció megszakadása esetén más stratégia 

alkalmazásával a mondanivaló újrakezdése. 

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

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

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

rapszövegek. 

 

 

 J K 

1 Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

2 Előzetes tudás 

A2+ nyelvi szint, azaz a tanuló képes többféle 

szövegfajtát olvasni, tudja, hogy a szövegfajták 

sajátosságainak ismerete segít a szöveg 

megértésében; 

megtalálja az adott helyzetben fontos konkrét 

információkat egyszerű, ismerős témákról szóló 

mindennapi szövegekben. 

3 
A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló képes megérteni a hétköznapi nyelven írt, 

érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre törő 

autentikus vagy kismértékben szerkesztett 

szövegeket; 

képes felismerni az érvelések fő gondolatmenetét. 

  

 L 

1 

A fejlesztés tartalma 
Az adott helyzetben fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, esetleg 

kismértékben szerkesztett, világos tartalmú és szerkezetű, hétköznapi nyelven írott 

szövegekben. 
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Az adott feladat megoldásához szükséges információk kiszűrése hosszabb szövegekből is. 

Az érvelés gondolatmenetének felismerése, a lényeges következtetések felismerése 

világosan írt érvelő szövegekben. 

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

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

Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának 

megértése. 

Az egyszerű szövegfajták szövegfelépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a 

szövegértés során. 

A mondat megértett részei és a szövegösszefüggés alapján az ismeretlen szavak 

jelentésének kikövetkeztetése. 

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

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

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

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

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

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

szövegek, képregények, egyszerű irodalmi szövegek, dalszövegek. 

 

 M N 

1 Fejlesztési egység Íráskészség 

2 Előzetes tudás 

A2+ nyelvi szint, azaz a tanuló összefüggő 

mondatokat ír olyan témákról, amelyek közvetlen 

szükségletekre, élményekre, eseményekre és konkrét 

információkra vonatkoznak; 

ismerős témákról gondolatait egyszerű 

kötőszavakkal összekapcsolt mondatsorokban 

írásban kifejezi; 

minta alapján néhány műfajban egyszerű és rövid, 

tényközlő szövegeket ír az őt érdeklő, ismert 

témákról. 

3 
A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló képes egyszerű, rövid, összefüggő 

szövegeket fogalmazni ismert, hétköznapi témákról; 

tud írásban beszámolni eseményekről, élményeiről, 

és véleményéről; 

képes írásbeli interakciót elkezdeni, fenntartani és 

befejezni; 

tud jegyzetet készíteni olvasott köznyelvi szövegből, 

illetve saját ötletről; 

minták alapján képes több ismert műfajban is rövid, 

lényegre törő szövegeket létrehozni a műfaj főbb 

jellegzetességeinek és alapvető stílusjegyeinek 

követésével. 
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O 

1 

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

különálló elemek lineáris összekapcsolásával. 

Beszámoló írása élményekről, eseményekről (pl. utazás).  

Egyszerűbb cselekvéssor, történet leírása összefüggő szöveg formájában. 

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

szolgáltatóknak, tanároknak).  

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

Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése, online ügyintézés. 

Lényegre koncentráló leírás készítése. 

Tényszerű információk összefoglalása. 

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

jegyzet készítése. 

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

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

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

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

szókincsbeli és helyesírási sajátosság alkalmazása. 

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

rövid jelent, paródia írása illetve átírása). 

Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltése. 

Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése és alkalmazása. 

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

Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak megjelenítése a fogalmazásban. 

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

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

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: hagyományos és 

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

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

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

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

tetszést/nemtetszést kifejező üzenetek, internetes bejegyzések; egyszerű cselekvéssort 

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

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

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

rövid jelenetek, paródiák. 

 

 

Ajánlott óraszám: 180 óra 

Ajánlott témakörök 

 

Az eddig/előző évfolyamokon feldolgozott témakörök a tanulók életkorának megfelelően új 

szempontból, egy magasabb nyelvi szinten újra feldolgozhatók és bővíthetők. További 

ajánlott témakörök a 8. évfolyamra. 
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 A 

1 Ajánlott témakörök 

2 

Család  
Én és a családom. 

Családtagok bemutatása, családfa. 

Családi események, közös programok. 

Családi ünnepek. 

Nagyszüleim világa. 

3 

Otthon  
Otthonom, szűkebb környezetem. 

Lakóhelyiségek, bútorok, berendezési tárgyak. 

Lakóhelyem, tágabb környezetem. 

Otthonok a célnyelvi országban és a nagyvilágban. 

Otthontalanok. 

4 

Étkezés 
Napi étkezések. 

Kedvenc ételeim, italaim. 

Egészséges táplálkozás. 

Receptek, főzés, sütés, főzőműsorok. 

Étkezési szokások a célnyelvi kultúrában és a nagyvilágban. 

5 

Idő, időjárás 
Az óra. 

Évszakok és hónapok. 

A hét napjai és napszakok. 

Időjárás. 

Időjárási rekordok. 

Időjárási jelenségek. 

Természeti katasztrófák. 

6 

Öltözködés 
Ruhadarabok. 

Kedvenc ruháim. 

Divat világa. 

7 

Sport 
Testrészek és mozgás. 

Kedvenc sportom. 

Sportok, sportfelszerelések. 

Extrém sportok. 

Sportversenyek, olimpia. 

8 

Iskola, barátok 
Iskolám, osztálytermünk. 

Tantárgyaim, tanáraim. 

Osztálytársaim, barátaim. 

Tanórán kívüli közös programjaink. 

Iskolai élet más országokban. 

9 

Szabadidő, szórakozás 
Szabadidős tevékenységek, kedvenc időtöltésem. 

Internet, interaktív játékok, mozi, színház, zenehallgatás, kiállítások. 

Közös időtöltés barátokkal. 

10 
Természet, állatok 
Kedvenc állataim. 
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Kisállatok, felelős állattartás. 

Kontinensek, tájegységek. 

Hazánk és más országok, más kontinensek élővilága. 

11 
Ünnepek és szokások 
Az én ünnepeim. 

Ünnepek itthon és a nagyvilágban. 

12 

Város, bevásárlás 
Városok, települések, falvak. 

Épületek, utcák. 

Tájékozódás, útbaigazítás. 

Üzletek, bevásárlóközpontok, piac. 

Vásárlás. 

Látnivalók, nevezetességek a lakóhelyemen. 

Híres városok és nevezetességeik. 

13 

Utazás, pihenés 
Vakáció, nyaralás. 

Táborok, osztálykirándulás. 

Közlekedési eszközök. 

Utazás belföldön és külföldön. 

14 

Fantázia és valóság 
Kedvenc olvasmányaim, könyveim. 

Képzeletem világa. 

Utazás a jövőbe. 

15 

Zene, művészetek 
Kedvenc zeném, együttesem. 

Film- és színházi élményeim. 

Kedvenc múzeumom. 

Kiállítások, rendezvények, koncertek.  

Zenei világnap. 

16 

Környezetünk védelme 
Veszélyeztetett állat- és növényvilág. 

Nevezetes napok: Madarak és Fák Napja, a Víz Világnapja, a Duna Napja. 

Szelektív hulladékgyűjtés. 

Környezettudatos viselkedés. 

17 

Egészséges életmód 
A rendszeres testedzés. 

A helyes táplálkozás. 

Betegségek és megelőzésük. 

18 
Felfedezések 
Nagy földrajzi felfedezések. 

Híres felfedezők és életútjuk. 

19 

Tudomány, technika 
Feltalálók és találmányok. 

Híres feltalálók és életútjuk. 

A jövő technikai vívmányai. 

20 

Múltunk és jövőnk 
Családom múltja, gyökereim. 

Az én jövőm. 

Iskolám múltja, jelene. 

A jövő iskolája. 
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Lakóhelyem régen és most. 

A jövő városa. 

Földünk jövője. 

21 

Média, kommunikáció 
Internet, interaktív játékok, közösségi oldalak. 

Infokommunikációs eszközök a mindennapokban. 

A média szerepe a hétköznapokban. 

Testbeszéd. 

Kommunikáció az állatvilágban. 

22 

Földünk és a világűr 
A naprendszer és a bolygók. 

A Nap és a csillagok. 

Utazások az űrben. 

 

 

Kommunikációs szándékok  

  Kezdeményezés és válasz  

Személyes információ adása, Visszakérdezés, 
pontosítás. Tudakozódás.  

Ismerkedés, bemutatkozás.  

Would you like to …?  

Probléma kifejtése, reklamáció megfogalmazása 

vásárláskor. Érzelmek kifejezése.  

Can I help you? /Just a moment,please. There’s 

something wrong with…/Could I have a 

refund,please?  

Időpont egyeztetése  I’m afraid, I can’t make it on …/ Would you like 

to make another appointment?/Let me see./ 

Yes, that will be fine./ Can you come at…?  

Személyes vélemény kifejtése; A partner 

cselekvését befolyásoló kommunikációs szándék; 

Jelek használata- figyelmeztetés, tanácsadás. 

Tiltás, felszólítás. Helyes, helytelen viselkedési 

normák megbeszélése  

You shouldn’t go there./ I don’t think it’s a good 

idea./You could fall and hurt yourself./ You 

shouldn’t run near the swimming pool.  

Kérés megfogalmazása  Do you think you could…?/Would you mind…?/ Is 

it all right if …?/ Could you ….?/Please, take off 

your shoes.  

Utazás, jegyvásárlás  What platform does it leave from?/The next  

… to … leaves from platform…/ The plane arrives 

at…/ What time is the next…? / When does it get 

to …?  

Udvarias kérések, kérdések  Excuse me, could you …, please?/ Can you tell me 

if, …?/ Could you tell me …,please?  

 

Fogalomkörök:  
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Fogalomkörök   Fogalomkörök nyelvi kifejezései  

Cselekvés, történés, létezés 

kifejezése  

Jelenidejűség  

  

Múltidejűség  

  

Jövőidejűség  

  

Időbeli viszonyok:  

előidejűség, egyidejűség, 

utóidejűség kifejezése.  

Present simple   

  

Present continuous  

  

Present perfect simple  

  

Past simple  

going to   

Future with will, Present 

continuous  

Térbeli viszonyok  Irányok, helymeghatározás  Prepositions, prepositional 

phrases, adverbs  

Modalitás  Modalitás kifejezése jelen, múlt 

és jövő időben  

should/shouldn’t can 
(ability)   
can/could/may (permission) 

must/needn’t (obligation) 

have to (past) mustn’t  

Logikai viszonyok    Conditional I, Conditional II., 

Gerunds, Infititives, Passive 

Voice  

Függő beszéd    Reported Speech. Indirect 

questions. Say and tell.   

Phrasal verbs    Separable and inseparable 

phrasal verbs.  

  

Szövegösszetartó eszközök:  

Névelők, so… that szerkezet, visszaható névmások, elöljárószók, jelzői mellékmondatok, 

mondatok összekapcsolására szolgáló kifejezések.  

 

 B C 

1 
A fejlesztés várt eredményei a 

ciklus végén 

B1 szintű nyelvtudás. 

A tanuló képes főbb vonalaiban megérteni a 

köznyelvi beszédet, ha az rendszeresen előforduló, 

ismerős témákról folyik. 

A tanuló képes a mindennapi élet legtöbb 

helyzetében boldogulni, képes gondolatokat 

cserélni, véleményt mondani, érzelmeit kifejezni és 

stílusában a kommunikációs helyzethez 

alkalmazkodni. 

A tanuló képes begyakorolt szerkezetekkel 

érthetően, a folyamatoshoz közelítően beszélni. Az 

átadott információ lényegét a kapott információhoz 

képest megközelítő tartalmi pontossággal fejti ki. 

A tanuló képes megérteni a hétköznapi nyelven írt, 

az érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre törő, 
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autentikus vagy kismértékben szerkesztett 

szövegekben az általános vagy részinformációkat.  

A tanuló több műfajban is képes egyszerű, rövid, 

összefüggő szövegeket fogalmazni ismert, 

hétköznapi témákról. Írásbeli megnyilatkozásaiban 

már megjelennek a műfaji sajátosságok és 

különböző stílusjegyek. 

 

 
 

 

 

 



 
 

80 

 

 

ÉNEK-ZENE 

Az ének- zenei nevelés a tanuló identitástudatának kialakítása és személyiségfejlődése szempontjából 

kiemelkedő fontosságú. A zenei nevelés akkor lesz eredményes, ha kialakul a tanuló zenei 

anyanyelve, mely által hazájához, nemzetéhez értelmileg és érzelmileg egyaránt kötődik. A 

pedagógus munkájának érdemi szerepe van a gyermek iskolai életében, ennek hatása életre 

szóló, túlmutat az iskola falain. 

Az ének-zenei nevelés speciálisan olyan készségeket, képességeket, kompetenciákat is 

fejleszt, melyek hatással vannak egyéb, nem zenei képességekre is (transzferhatás). 

Az ének-zene tantárgy a következő módon fejleszti a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott 

kulcskompetenciákat: 

A tanulás kompetenciái: A tanár és a tanuló együttműködésének kiemelt szerepe van az 

aktív tanulás kompetenciáinak kialakításában és fenntartásában, megerősítésében és 

továbbfejlesztésében. Ebben az ének-zenére különösen fontos szerep hárul. Az ének-zene 

tanulását nem a hagyományosnak tekintett tanulási módok, hanem a ráérzés, a gyakorlás 

(ismétlés) és az önreflexivitás támogatja. Ebből adódik, hogy a tanulásból adódó sikeresség 

élményként jelenik meg. Ennek az élménynek a megtapasztalása más tárgyak tanulásához is 

pozitívan járul hozzá. 

A kommunikációs kompetenciák: Az írott és a beszélt nyelvhez hasonlóan létezik zenei 

anyanyelv is, mely saját szintaktikával rendelkező, hierarchikus rendszer. Ezek feldolgozása 

azonos agyi struktúrák által történik, ezért a zene kiválóan alkalmas az anyanyelvi és az 

idegen nyelvi kompetenciák fejlesztésére, illetve a beszédnehézségek enyhítésére, melyekre 

hatékony eszköz a ritmus és a hallásfejlesztés. Lényeges a szöveges éneklés mint verbális 

kommunikáció, valamint a saját, alkotó gondolatokat kifejező improvizáció. A tanuló 

megismeri a zene mindennapi funkcióját, és megtanulja értelmezni a zene médiában történő 

használatát is.  

A digitális kompetenciák: A tanuló a digitális világban él és annak eszközeit használja 

mindennapjaihoz, ezért az oktatás hatékonyságát növeli, ha a pedagógus épít a tanuló ilyen 

irányú jártasságára. A tanuló kezében lévő mindennapos digitális eszközök alkalmasak arra is, 

hogy használójuk számára a zenei kommunikáció eszközei legyenek. A zenei szoftverek, 

alkalmazások játékosan fejlesztik az infokommunikációs kompetenciákat. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tanuló megtapasztalja az együttműködés 

hatékonyságát a csoportos zenei tevékenységeken keresztül (pl. kórus), és lehetősége van 

véleményének, gondolatainak kinyilvánítására. Mások produkciójának tisztelettel való 

figyelése a különböző nézőpontok iránti toleranciáját formálja. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az 

önkifejezés, a kreativitás és a szépérzék fejlesztése keretében a tanuló a zenét sajátos 

nyelvként ismeri fel, mellyel képessé válik gondolatai, érzései tolmácsolására, használva az 

improvizáció adta lehetőségeket is.  

A zenei nevelés Magyarországon a Kodály Zoltán által megalkotott filozófiát követve, 

tevékenység központú módszer alapján valósul meg. 

A magyar zenekultúra évszázados hagyománya, hatalmas magyar dallamkincse, bőséges 

tartalmat kínál a zenei oktatás minden szintjéhez. Zenei anyanyelvünk, általános 

műveltségünk megalapozásának és nemzeti azonosságtudatunknak fontos tényezője. 
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„Mielőtt más népeket akarunk megérteni, magunkat kell megértenünk. Semmi sem 

alkalmasabb erre, mint a népdal. Erre az alapra épülhet olyan zenei műveltség, mely nemzeti, 

de lelket tár minden nép nagy alkotásainak. Értékmérőt is kap a népdallal, aki e századok 

csiszolta tökéletességhez méri, amit hall: nem tévesztik meg többé hamis 

bálványok..." (Kodály Zoltán) 
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1–4. évfolyam 
 

Az első négy évfolyamon elsősorban alapképességek és készségek fejlesztése zajlik, ezért a 

témakörök nem alkotnak zárt egységet és nem időrendben követik egymást. Az egyes 

témaköröknél megjelölt minimum óraszámok, csak arányaiban segítik a tájékozódást. A 

témakörök és a  fejlesztési feladatok átfedik egymást, egy-egy fejlesztési feladat több 

különböző témakörben is megjelenik,. ezáltal a tanórákon belül is érvényesül a komplexitás. 

Az alsó tagozaton kiemelt nevelési-oktatási cél, az éneklés megszerettetése. A zenei 

anyanyelv megismerése, elsajátítása és használata segít megalapozni az értékőrzést, a tanulók 

nemzeti identitását. A népdalok tanítása számtalan élethelyzetre ad példát és kínál megoldást. 

További cél, hogy az aktív éneklés és a zenehallgatás során a tanulók örömteli élményekhez 

jussanak. Fedezzék fel a zenei alkotás örömét, kifejező éneklésük, hangszeres játékuk, 

ritmikai alkotásaik, saját kis zenei kompozícióik által. Fejlődjön ritmikai készségük, zenei 

hallásuk, tanuljanak meg alapszinten kottát írni és olvasni. Ismerjenek meg zeneirodalmi 

alkotásokat, korosztályuknak megfelelő módon. Ehhez kapcsolódik a koncert-pedagógia. A 

tanulók számára biztosítani kell, tanévenként legalább egy közös hangverseny látogatást, 

mely hozzásegíti őket az élő muzsikálás szépségének megbecsüléséhez. 

 

Az angol nyelven folyó órák elősegítik a nyelvórák szókincsének megalapozását, nyelvtani 

szerkezetek gyakorlását, kiejtést fejlesztenek. Hiszen egy célnyelven tanult dalocska, játék 

elsajátításával észrevétlenül tanulnak meg a gyerekek komoly nyelvtani szerkezeteket, 

szavakat, melyeket a későbbiek folyamán tudatosan is használnak. 

Mindezek mellett a gyerekek betenkintést nyernek a  célnyelvi országok kultúrájába, 

megismerkednek az ottani hagyományokkal, ünnepekkel. 
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1–2. évfolyam 
 

Az alapozás időszakát az első félévben sok játék és önfeledt éneklés jellemezze, mely 

megelőzi az ismeretek tanítását. A zenei elemek tudatosítása a második félévben kezdődik. 

Tanulják meg a gyermekjáték-dalokat és játsszanak a tanteremben, az udvaron, a folyosón – 

ahol csak hely és alkalom adódik rá. Alapvető fontosságú az egyenletes lüktetés érzetének 

kialakítása, és folyamatos gondozása. Ugyancsak folyamatos feladat az osztály hangzásának 

fejlesztése, egységessé tétele, és a tiszta intonáció kialakítása. A zenei írás-olvasás 

elsajátíttatása fokozatosan és folyamatosan történjen. A tanulók a megismert zeneműveket, 

átélt élményeiket szavakkal, rajzzal, tánccal és szabad mozgás improvizációval fejezzék ki. 

A magyar zenepedagógiai hagyományoknak megfelelően a fejlesztés alapja a pedagógus és a 

tanulók közös alkotó munkája. 

 

Az 1–2. évfolyamon az ének-zene tantárgy alapóraszáma: 136 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve 
Javasolt 

óraszám 

Zeneművek/Énekes anyag 70 

Zeneművek/Zenehallgatás 27 

Zenei ismeretek/Ritmikai fejlesztés 13 

Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés 13 

Zenei ismeretek/Zenei írás, olvasás 13 

Összes óraszám: 136 

TÉMAKÖR: Zeneművek/Énekes anyag 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 70 óra 

Életkori sajátosságoknak megfelelő gyermekdalok, gyermekjátékdalok, vagyis olyan 

zeneművek, melyek az életkornak megfelelő élethelyzetek zenei képét adják. Lehetőséget 

adnak játékra, különböző mozgásformák kitalálására, gyakorlására. A dalok elsősorban, de 

nem kizárólagosan pentaton hangkészletűek, figyelembe véve a gyermek hangterjedelmét is.   

Zeneművek / Énekes anyag / Első osztály 
Gyermekdalok, gyermekjátékdalok, mindennapi élethelyzeteket, életképeket kifejező dalok 

magyar és angol nyelven 

Aki nem lép egyszerre; Budabuda bácsi; Bújj, bújj itt megyek; Bújj, bújj medve; Bújj, bújj 

zöld ág; Egyenlőre, két kettőre; Egyél libám; Erdő mellett nem jó lakni; Ess, eső, ess; Ég a 

gyertya, ég; Éliás, Tóbiás; Én kis kertet kerteltem; Fecskét látok; Fehér liliomszál; Gyertek 

haza ludaim; Gyertek lányok játszani, játszani; Gyertek lányok ligetre; Gyerünk, menjünk 

vendégségbe; Hej, a sályi piacon; Hess el, sas!; Hinta, palinta; Hód, hód, fényes lánc; Kering 

az orsó; Kicsi vagyok én; Körtéfa; Megy a kocsi; Nyisd ki Isten kiskapudat; Rece, rece 

pogácsa; Sírjunk, ríjunk; Szegény legény; Szólj síp, szólj; Ti csak esztek, isztok; Túrót ettem; 

Tücsök koma gyere ki; Zíbor, zábor; Zsipp-zsupp  

angol dalocskák: 

Greeting song, No, no, no, yes, yes, yes, Incy-vincy spider, Teddy bear-teddy bear, 

Down by the station, The animals on the farm, Jump Jim Joe, Pinocchio song 

Dalok alkalmakra, jeles napokra  

Szent Gergely doktornak; Télapó itt van (Gyermekdal – Donászy M.); Kirje, kirje; Járdányi 

Pál – Szőnyi Zoltán: Brumm, brumm, Brúnó; Sárdó, gyűjj el;Esik eső karikára; Balázs Á. – 

Nádas Katalin: Fűzzünk, fűzzünk; Már megjöttünk estére (vers:Károlyi Amy); Hová mégy te 

kis nyulacska?, Skeleton dance, Go away, What do you want for Christmas, I’m a little 

snowman, 

Mondókák, kiszámolók  
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Egy – megérett a meggy; Névcsúfolók – pl. Balázs, csípjen meg a darázs; Hüvelykujjam 

almafa; Lementem a pincébe; Gyerekek, gyerekek, szeretik a perecet, Who took the cookie? 

 
 

 

Zeneművek / Énekes anyag / Második osztály 
Gyermekdalok, gyermekjátékdalok, mindennapi élethelyzetek, életképek  

A gúnárom elveszett;A part alatt; Csillagoknak teremtője; Csömödéri; Egy kis malac; Egyszer 

egy királyfi; Elvesztettem zsebkendőmet; Ess, eső, ess; Este van már, nyolc óra; Harcsa van a 

vízbe’; Hatan vannak a mi ludaink; Három éjjel, Hej, tulipán; Hej, vára vára; Hess, légy, ne 

szállj rám; Hol jártál, báránykám?; Hopp, Juliska; Hová mégy?; Isten éltessen, Péter, Pál!; 

Járom az új várnak; Kapitány úr megizente; Keresd meg a tűt; Két krajcárom; Kis kece 

lányom; Kivirágzott a diófa; Kőketánc; Kodály – Weöres S.: Jön a kocsi; Láttál-e már valaha; 

Méz, méz, méz; Most viszik, most viszik; Nincs szebb állat, mint a lúd; Süssünk, süssünk 

valamit;  

Szélről legeljetek; Széles az én kedvem ma; Ti csak esztek; Tivi - tovi tács;Tüzet viszek; 

Úszik a kácsa; Virágéknál ég a világ,  

angol dalocskák:The penguin song, The season song, Tarzan song, Rig a jig, jig, Iam the 

music man, One finger, one thumb, 

 

Dalok alkalmakra, jeles napokra  

Hull a pelyhes; Betlehembe, jer, pajtás!; A kis Jézus; Regöljünk, regöljünk; Ma van húsvét 

napja (Húsvétoló); Állj be, Berci katonának!;Még azt mondják nem illik; Járdányi Pál - 

Weöres Sándor: Tavaszköszöntő (Sándor napján); Járdányi Pál – Szőnyi Zoltán: Orgona ága; 

Serkenj fel, kegyes nép, The skeleton song, Up ont he housetop, Skidemarink,  
TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

csoportosan vagy önállóan, életkorának és hangi sajátosságainak megfelelő hangmagasságban 

énekel, törekszik a tiszta intonációra; 

különböző hangerővel tud énekelni; 

a zenei produkciók kifejező előadásmódján a pedagógus visszajelzése alapján alakít; 

a tanult dalokhoz kapcsolódó játékokban, táncokban, dramatizált előadásokban 

osztálytársaival aktívan részt vesz; 

hangszerkíséretes dalokat énekel tanára vagy hangszeren játszó osztálytársa kíséretével; 

ismeri a tanult, énekelt zenei anyaghoz köthető szolmizációs hangokat; 

kézjelről énekel; 

belső hallása fejlődik. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

emlékezetből énekel legalább 20 gyermekdalt;  

jó testtartással, helyes légzéssel, megfelelő tempóban, artikulálva énekel c’ – d” 

hangterjedelemben;  

elsajátítja a jól intonált, kifejező éneklés alapjait; 

alkotóként vesz részt gyermekjátékdalok előadásában; 

a gyermek a dalokban felfedezi önmagát, s így azonosulni tud velük; 

aktívan részt vesz az iskola vagy a helyi közösség hagyományos ünnepein. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK ÉS ISMERETEK 

Magyar gyermekdalok és népdalok hallás utáni megtanulása és éneklése  

A tanult dalok tiszta intonációjának fejlesztése az éneklés helyes szokásainak gyakorlásával, 

mint egyenes testtartás, helyes légzés, artikuláció, szolmizációs kézjelről való éneklés. 

Az előadói készség fejlesztése tevékenységeken keresztül 

A befogadói készség fejlesztése hallás utáni daltanítás kapcsán 
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A gyermeki világ felfedezése a tanult dalokban 

Évfolyamonként legalább 35 magyar gyermekdal és népdal hallás utáni ismerete  

A tanult dalokhoz kapcsolódó játékok elsajátítása 

Egyenes testtartás, helyes légzés, artikuláció  

A kézjel, mint jelrendszer ismerete 

Szolmizációs kézjelről való éneklés 

FOGALMAK  

Népdal; gyermekjátékdal; körjáték; néptánc; hangszerkíséret; szolmizáció; kézjel,  

TÉMAKÖR: Zeneművek/Zenehallgatás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 27 óra 

A megadott művek egy része olyan terjedelmű, hogy az ének-zene óra keretei között csak 

részletek meghallgatására van mód. A zeneművek élményszerű bemutatását előzze meg az 

egyik legfontosabb pedagógiai eszköz, a motiváció. Ezt szolgálja a lehetőség szerinti 

koncertlátogatás, a zenékhez, dalokhoz kapcsolódó táncok, játékok megtanulása és a zenei 

előadások, zenés filmek videó felvételről történő megtekintése.  

Zeneművek / Zenehallgatás / Első osztály 

 

Kodály Zoltán: Gergely-járás, részlet a gyermekkarból; Nyulacska – gyermekkar; Katalinka – 

gyermekkar; Bartók Béla: Gyermekeknek I./3. Szegény legény; I./12. Lánc, lánc, eszterlánc; 

Bartók Béla: Mikrokozmosz – részletek; 44 hegedűduó – I. füzet – Párnástánc (Elvesztettem 

zsebkendőmet); Bárdos Lajos: Karácsonyi bölcsődal – vegyeskar; Adriano Banchieri: Állatok 

rögtönzött ellenpontja; Leopold Mozart: Gyermekszimfónia – részlet; W.A. Mozart: Esz-dúr 

kürtverseny III. tétel – részlet; Saint-Saëns: Az állatok farsangja – részletek; Csajkovszkij: 

Diótörő - Játék katonák indulója; Szőnyi Erzsébet: 21 énekes játék – Sípkészítő (Szólj síp); 

Névcsúfolók- „Ádám kutya ül a hátán”  

Zeneművek / Zenehallgatás / Második osztály 
Erkel Ferenc: Himnusz; Kodály: Méz, méz, méz – gyermekkar; Hajnövesztő – gyermekkar; 

Csillagoknak teremtője – duett; Nagyszalontai köszöntő – gyermekkar; Bartók Béla: 

Cipósütés – gyermekkar; Gyermekeknek I./1. Játszó gyermekek (Süssünk, süssünk valamit); 

I./4. Párnatánc (Elvesztettem zsebkendőmet); I./6. Balkéztanulmány (Hej, tulipán); I./7. 

Játékdal (Keresd meg a tűt); I./17. Körtánc (Kis kece lányom); II./23. Táncdal (Hopp, 

Juliska); II./27. Tréfa (A gúnárom elveszett); Bartók Béla: Mikrokozmosz – Mese a kis 

légyről; Antonio Scandelli: A tyúk; A. Vivaldi: Négy évszak – Tél II. tétel; W.A. Mozart: 

Német táncok – Utazás szánon;Saint-Saëns: Az állatok farsangja – részletek; Rimszkij–

Korszakov: Dongó; Muszorgszkij: Egy kiállítás képei – Kiscsibék tánca a tojáshéjban; Állatos 

dalok; Betlehemes /A kis Jézus aranyalma 

Angol: Prokofjev: Peter and the wolf 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 érzékeli és megnevezi a hangerő, hangszín, hangmagasság változásait, az őt körülvevő világ 

hangjaiban, tanult dalokban, zeneművekben; 

zenehallgatási élményekkel gazdagodik; 

megismeri az énekelve megtanult dalt, feldolgozás formájában is; 

képes asszociálni a hallott zenében megjelenített állatokra, életképekre; 

megismer több, a mindennapokhoz, továbbá alkalmakhoz, ünnepekhez, jeles napokhoz 

fűződő zenei részletet; 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

a hallgatott zenét adott szempontok alapján megfigyeli, és ezekről tanári kérdések 

segítségével szóban beszámol; 

a zenei aktivitáson keresztül megtapasztalja a zenei befogadás örömét; 

felismeri a zongora hangját; 
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felismeri és megkülönbözteti a gyermekkar és a vegyeskar hangzását; 

meg tudja különböztetni a szólóhangszer hangzását a zenekari hangzástól; 

képzelete és kreatív gondolkodása fejlődik; 

képes az érzelmi azonosulásra; 

egyre hosszabb zenei részletekre képes figyelni; 

képes megérteni az zenék üzenetét; 

szóval, rajzzal, tánccal és/vagy szabad mozgás improvizációval – egyénileg, párban vagy 

csoportosan – kifejezi a zene által benne keltett érzéseket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK ÉS ISMERETEK 

Az énekes anyaghoz kapcsolódó és az életkornak megfelelő, különböző stílusú, korú és 

műfajú zenék hallgatása; 

Cselekményes zenékben az egyes szereplők zenei ábrázolásának megfigyelése; 

Hangutánzások, hangszínek, ellentétek megfigyelése a hallgatott zenékben; 

A zene keltette érzések kifejezése szóval, rajzzal, tánccal és/vagy szabad mozgás 

improvizációval; 

Befogadói készség: ráhangolódás a hallgatott zeneművekre; 

Emberi hangfajták (gyermek, női, férfihang) megfigyelése a tanult zenei anyagban; 

A hangszerek hangszínének megfigyelése a tanult zenei anyagban; 

A szóló és kórus, szólóhangszer és zenekar megkülönböztetése, megnevezése a tanult zenei 

anyagban. 

FOGALMAK  

énekhang; gyermekkar; vegyeskar; zongoramű; kíséret; népdalfeldolgozás; zenekar; duó 

TÉMAKÖR: Zenei ismeretek/ Ritmikai fejlesztés  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

érti a tempó és az egyenletes lüktetés fogalmát; 

megkülönbözteti a mérőt és a ritmust; 

a testét hangszerként is használja; 

egyszerű ritmushangszereket használ. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

érzékeli és hangoztatja az egyenletes mérőt a tanult dalokban, zenei szemelvényekben 

érzékeli az ütemhangsúlyt; 

tapsolja a dalok, mondókák ritmusát; 

felismeri és hangoztatja a negyed, nyolcadpár, fél értékű  ritmusokat, a negyed és a fél értékű 

szünetet, tájékozódik a 2/4-es ütemben, felismeri és használja az ütemvonalat, záróvonalat, az 

ismétlőjelet; 

mondókákat alkot, ritmusokat rögtönöz. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK ÉS ISMERETEK 

Egyenletes mérő hangoztatása éneklés és esetenként zenehallgatás közben 

Zenei hangsúly érzékeltetése és reprodukciója 

Alapritmusok gyakorlása 2/4-es ütemben mozgással, testhangszerrel (pl. taps, csettintés, 

combütögetés, dobbantás), a tanuló által készített hangkeltő eszközökkel, és ritmusnevekkel 

csoportosan és párban: 

a zenei hangsúly érzékeltetésével, 

mondókák, gyermekversek ritmusának hangoztatásával, 

felelgetős ritmusjátékokkal, 

ritmussorok rögtönzésével pl. egy szó vagy érzelem kifejezésére 

Ritmuskánon és osztinátó gyakorlása egyszerű formában;  
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Alkotói készség: Rögtönzés dallammal, ritmussal, ritmussorok alkotása változatos hangszínek 

használatával, testhangszer és  különböző hangkeltő eszközök és ritmushangszerek 

segítségével. 

Egyszerű ritmushangszerek (pl. dobok, húrok, csörgők stb.) és hangkeltő eszközök készítése; 

Játékkal oldott zenei tevékenységek alkalmazása 

Egyenletes lüktetés, mérő 

Negyed, nyolcadpár, fél értékű kotta, a negyed és fél értékű szünet 

2/4-es ütem 

Ütemmutató, hangjegy, szünet, vonal-vonalköz, pótvonal, ütemvonal, kezdőhang – záróhang 

Ritmikai kétszólamúság – osztinátó, ritmuskánon 

 

FOGALMAK 
Mérő; ritmus; szünet; ütem; ütemvonal; záróvonal; ismétlőjel, ütemmutató; ritmushangszer; rögtönzés; 

ötvonalas rendszer; vonal-vonalköz; pótvonal; kezdőhang - záróhang; gyors; lassú; osztinátó, 

ritmuskánon 

percussion instruments: triangle, cymbals, maracas, big bass drum, drum 

TÉMAKÖR: Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

érzékeli a hangok egymásutánját, különböző hangszíneket, ellentétes dinamikai szinteket, ezeket 

felismeri az őt körülvevő világ hangjaiban, tanult dalokban, zeneművekben; 

érti a különbséget a hangerő, hangszín, hangmagasság fogalmai között; 

rövid dallamsorokat rögtönöz; 

örömmel vesz részt az alkotói folyamatokban. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

megismeri, énekli és alkalmazza a pentaton hangkészlet hangjait; 

a dalokat tanári segítséggel szolmizálva énekli, kézjelekkel mutatja; 

a fenti hangkészletben különböző gyakorlási formákban használja, belső hallása fejlődik; 

megtapasztalja a relatív szolmizáció lényegét; 

a tanult dalok, zenei részletek éneklésekor tudja változtatni hangerejét a zenei kifejezésnek 

megfelelően; 

különböző hangszíneket, ellentétes dinamikai szinteket hallás után megfigyel és reprodukál. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK ÉS ISMERETEK 

A hangerő, hangszín, hangmagasság változásainak megfigyelése és megnevezése a környező világ 

hangjaiban, tanult dalokban, zeneművekben; 

Magas és mély hangok megfigyelése a tanult dalokban; 

Hangszínek és ellentétes dinamikai szintek gyakorlása hangutánzással, felelgetős játékokkal; 

Belső hallás fejlesztése dallambújtatással; 

A tanult énekelt zenei anyaghoz köthető szolmizációs hangok kézjelről történő éneklése; 

Kánon éneklése, gyakorlása egyszerű formában; 

Alkotói készség: Rövid dallamsorok rögtönzése pl. saját névre; 

A testhangszerek (pl. taps, csettintés, combütögetés, dobbantás), és a   tanuló által készített hangkeltő 

eszközök hangszínének megfigyelése és azok improvizatív használata egy szó vagy érzelem 

kifejezésére; 

A pentaton hangkészlet hangjainak ismerete kiegészülve az alsó „lá”-val; 

A pentaton hangkészlet kézjeleinek ismerete és kézjelről történő éneklése; 

kánon éneklésmódjának elsajátítása. 

FOGALMAK  

halk, hangos, hangmagasság, hangszín, hangerő, dallam, dallamsor, kánon 

TÉMAKÖR: Zenei ismeretek/ Zenei írás, olvasás 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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megfigyeli és azonosítja az alapvető zenei jelenségeket (hangmagasság, dallamvonal, és időbeli 

viszonyok) a kottában; 

kottaképről azonosítja a hallás után tanult dalokat; 

érzékeli, hogy ugyanaz a dallamrészlet különböző magasságokban írható, olvasható. 

 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
tanári segítséggel képes leírni egyszerű ritmusokat a tanult értékekkel; 

tanári segítséggel képes leírni egyszerű dallamfordulatokat a tanult dallamhangokkal; 

képes egyszerű kottában tájékozódni; 

megtapasztalja a relatív szolmizáció jellemzőit, illetve előnyeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK ÉS ISMERETEK 

A hallás után tanult dalok kottából való azonosításának előkészítése különböző eszközökkel (pl. a 

dallamvonal lerajzolásával, mozgással stb.); 

A hangmagasság, dallamvonal, és időbeli viszonyok megfigyelése és követése a kottában a tanult 

dalokon; 

A kottakép alapvető funkcionális elemeinek felismerése: ütemmutató, hangjegy, szünet, vonal – 

vonalköz, pótvonal, ütemvonal, kezdőhang-záróhang stb.; 

A figyelem, az összpontosítás fejlesztése egyszerű zenei írás – olvasási feladatok segítségével; 

A finommotorikus mozgások gyakorlása egyszerű zenei írás feladatok segítségével; 

Negyed, nyolcadpár, fél értékű kotta, a negyed és fél értékű szünet grafikai képe és írása 

Ütemvonal és záróvonal grafikai képe és írása; 

A lá - szó - mi - ré-dó- alsó lá szolmizációs hangok leírása fokozatos bevezetéssel, különböző 

hangmagasságokban. 

FOGALMAK  

Hangjegy 
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3–4. évfolyam 
A harmadik és negyedik évfolyamokon fő feladat az előzőekben megszerzett ismeretek és készségek 

továbbfejlesztése, mélyítése elsősorban élményszerű és játékos módon.  

A tanulók e nevelési – oktatási szakasz végére a dalokat tisztán, stílusosan, magabiztosan, 

örömmel énekelik. 

A tanulók az énekelt dalok meghatározott zenei elemeit megfigyelik, tanári rávezetéssel 

tudatosítják, felismerik kottaképről, és tanári segítséggel reprodukálják. A zenei elemeket, a 

ritmikai, dallami, és hallási készségeket improvizációs és kreatív játékos feladatokkal 

gyakorolják (ritmusvaráció, osztinátó). A különböző karaktereket a tanult dalokban, 

zeneművekben megfigyelik, majd testhangszerekkel (pl. taps, csettintés, combütögetés, 

dobbantás) és saját készítésű hangzó eszközökkel reprodukálják. 

A tanulók a hangszerekkel lehetőség szerint többféle formában is találkoznak, elsősorban a 

hallgatott zenékben figyelik meg, de élőben is találkoznak velük zenei előadásokon, 

koncerteken. A maguk által készített hangkeltő eszközöket pedig improvizációs, játékos 

feladatokban használják.  

A tantárgyi fejlesztés eredményeképpen magasabb szintre jut előadói, zenei befogadói és 

alkotói készségük. 

A zenehallgatáskor átélt élményeiket szóval, rajzzal, tánccal és szabad mozgás 

improvizációval fejezik ki. A hallgatott zenékben felismerik a tanult zenei elemeket, 

karaktereket. 

Megvalósítandó cél továbbá, hogy a tanár változatos motivációs technikákkal segítséget 

nyújtson a tanulónak abban, hogy a zeneműveken keresztül rátaláljon önmagára. 

A 3–4. évfolyamon az ének-zene tantárgy alapóraszáma: 136 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve 
Javasolt 

óraszám 

Zeneművek/Énekes anyag 70 

Zeneművek/Zenehallgatás 27 

Zenei ismeretek/Ritmikai fejlesztés 13 

Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés 13 

Zenei ismeretek/Zenei írás, olvasás 13 

Összes óraszám: 136 

TÉMAKÖR: Zeneművek/Énekes anyag 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 70 óra 

A dalok és zeneművek megadott listája a tanár egyéni választása szerint, a tananyag 25 

százalékával bővíthető  

Zeneművek / Énekes anyag / Harmadik osztály 

Életképek  

Anyám, édesanyám; Elmentem a piacra; Ettem szőlőt; Én elmentem; Gólya, gólya, gilice, 

Hej, Jancsika; Itt ül egy kis kosárba; Kis kertemben uborka; Szántottam gyöpöt; Úgy tetszik, 

hogy; Volt nekem egy kecském 

Angol dalocskák:Grand old duke of York, The ants go marching, The cat came back, 

London’s burning 

 

Párosítók--- >Leányok, legények 

Cickom, cickom; Csipkefa bimbója; Két szál pünkösdrózsa ; Kis kece lányom,  

Down int he valley, 

 

Táncnóták-Táncos dalok 
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Erdőjáróznak a lányok; Három éjjel; Ég a gyertya, ha meggyújtják 
 

 

 

 

Tréfás dalok 

A faragószék nótája; Egy kis kertet kerítek – D150; Fáj a kutyámnak a lába; Fut a kicsi kordé; 

Három szabó legények; Megfogtam egy szúnyogot; Összegyűltek, összegyűltek az újfalvi 

lányok; S a te fejed akkora; Szélről legeljetek; Télen nagyon hideg van; Ugyan édes 

komámasszony 

 

„Mesés” dalok 

Elszaladt a kemence; Zöld erdőben a tücsök; Virágéknál ég a világ 

 

Dalok alkalmakra, keresztény ünnepekre, jeles napokra 

Erkel Ferenc – Himnusz; Kodály Zoltán-Gazdag Erzsi: Ezüst szánkót hajt a dér; Betlehem kis 

falucskába; Csordapásztorok; Adjon az Úristen; Gábor Áron rézágyúja; Kodály Zoltán– 

Weöres Sándor: Buba éneke; Már megjöttünk ez helyre (Népdal – Károlyi Amy); Elhozta az 

Isten 

Monster shuffle, Turkey dance, Santa Claus is coming to town, 

 

Zeneművek / Énekes anyag / Negyedik osztály 

Életképek  

A juhásznak; Badacsonyi szőlőhegyen; Béres legény; Bogojai legények; Ábécédé; Falu 

végén; Gyéren vettem kenderkémet; Kelj fel juhász; Kihajtottam; Molnárlegény voltam én, 

Pásztorember vígan él; Sárga csikó, Szánt a babám, Down by the bay, Sports song 

 

Párosítók- Leányok, legények 

Azt hallottam; Csillag Boris; Elvesztettem páromat; Hej, Vargáné; Jaj, de szépen esik az eső; 

Kocsi, szekér; Komáromi kisleány; Széles a Duna; Szép szatmári lányok; Új a csizmám; 

Zörög a kocsi, Boom chick a boom, Over the mountains 

 

Állatos dalok 

A macskának négy a lába, Az árgyélus kismadár, Debrecenbe kéne menni; Egy nagyorrú 

bolha; Házasodik a tücsök; Kis kacsa fürdik, Goldilocks and the three bears 

 

Dalok alkalmakra, keresztény ünnepekre, jeles napokra 

Erkel Ferenc: Himnusz; Luca, Luca; Karácsonyi pásztortánc; Mennyből az angyal; 

Üdvözlégy, kis Jézuska; Farsang három napjába; Ez ki háza, ki háza?, Huszárgyerek, 

huszárgyerek; Most szép lenni katonának; A pünkösdnek jeles napján, Little pilgrims, 

Monster shuffle, Santa Claus is coming to town-old version 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

csoportosan vagy önállóan, életkorának és hangi sajátosságainak megfelelő hangmagasságban 

énekel, törekszik a tiszta intonációra; 

különböző dinamikai szinteken tud énekelni; 

a zenei produkciók kifejező előadásmódján a pedagógus visszajelzése alapján alakít; 

a tanult dalokhoz kapcsolódó játékokban, táncokban, dramatizált előadásokban 

osztálytársaival aktívan részt vesz; 

hangszerkíséretes dalokat énekel tanára vagy hangszeren játszó osztálytársa kíséretével; 

hangterjedelme túllép az oktávon. 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

emlékezetből énekel legalább 40 magyar népdalt; 

emlékezetből énekli a Himnuszt; 

ismer a tanult magyar népdalokhoz tartozó népszokásokat; 

előadói készsége tovább fejlődik; 

aktívan részt vesz az iskola vagy a helyi közösség hagyományos ünnepein; 

a gyermek a dalokban megtalálja önmagát, s így azonosulni tud velük; 

érzékeli a lineáris és a vertikális történéseket a zenében. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK ÉS ISMERETEK 

Magyar népdalok hallás utáni megtanulása; 

 A tanult dalok tiszta intonációjának fejlesztése az éneklés helyes szokásainak gyakorlásával,  

mint egyenes testtartás, helyes légzés és artikuláció; 

A tanult magyar népdalok meghallgatása tanári előadásban, táncházi zenében és feldolgozott 

formában, melyek példája nyomán törekszik az autentikus előadásra; 

Az interpretáció élménnyé mélyítése a dalokhoz kapcsolódó játékok, táncok, dramatizált 

előadások és élő hangszerkíséretek segítségével; 

Az éneklés hangterjedelmének bővítése az oktávon túlra; 

Előadói készség: az éneklés örömének megtalálása előadóként; a tevékenységközpontúság 

elősegítése; 

Befogadói készség: új dalok megismerésével felfedezni a dalok megismerésének örömét; új 

dalok tanulásakor felfedezni a dalok megismerésének örömét; a képzelet használatának 

szorgalmazása a zeneművek befogadása közben; 

Alkotói készség: aktív részvétel szorgalmazása az alkotói folyamatokban; a megélt élmények 

feldolgozásának segítése ; 

Évfolyamonként legalább 40 gyermekjátékdal, népdal megismerése – ezt írtuk közös 

megegyezéssel; 

A dalokhoz kapcsolódó játékok, a jeles napokhoz kapcsolódó hagyományok megismerése; 

A dalokban előforduló népi kifejezések értelmezése; 

A dalok témájához, karakteréhez igazodó tempók, éneklési módok megismerése. 

FOGALMAK  

tempo giusto, magyar népszokások, jeles napok, táncház 

TÉMAKÖR: Zeneművek/ Zenehallgatás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 27 óra 

A megadott művek egy része olyan terjedelmű, hogy az ének-zene óra keretei között csak 

részletek meghallgatására van mód.  A zeneművek élményszerű bemutatását előzze meg az 

egyik legfontosabb pedagógiai eszköz, a motiváció, melyhez hozzátartozik a lehetőség 

szerinti koncertlátogatás, a Lényeges a zenei anyagok minél élményszerűbb, a zenékhez, 

dalokhoz kapcsolódó táncok, játékok megtanulása és a zenei előadások, zenés filmek videó 

felvételről történő megtekintése.  

Zeneművek / Zenehallgatás / Harmadik osztály  

Kodály Zoltán: Bicinia Hungarica – Volt nekem egy kecském; Túrót eszik a cigány – 

gyermekkar, részlet (Csipkefa bimbója), Pünkösdölő – gyermekkar, részlet (Elhozta az Isten); 

Háry János – A császári udvar bevonulása; Napóleon csatája; Sej, Nagyabonyban; Székely 

fonó: Kitrákotty mese 

Bartók Béla: Gyermekeknek I./5. Játék (Cickom, cickom); I./17. Körtánc (Kis kece lányom); 

II./ 29. Ötfokú dallam (Anyám, édesanyám)Bartók Béla: Mikrokozmosz – II./95. A 

kertemben uborka; 44 hegedűduó – II. füzet- Szúnyogtánc (Megfogtam egy szúnyogot); III. 

füzet Párosító (Ugyan édes komámasszony) 

Bárdos Lajos: Kicsinyek kórusa – Itt ül egy kis kosárba’; Ugyan, édes komámasszony; 

Elszaladt a kemence; Egy boszorka van, Szegény Bodri! - gyermekkar (Fáj a kutyámnak a 

lába) 



 
 

92 

 

Josquin: A tücsök 

Leopold Mozart: Gyermekszimfónia - részlet 

Decsényi János: Kati dalai – Virágéknál ég a világ 

Csajkovszkij: Diótörő- Kínai tánc, Orosz tánc 

Johann Strauss: Tik-Tak polka 

Ránki György: Pomádé király új ruhája I. szvit III. tétel; „Munkában a szemfényvesztők, 

készül a csodaruha” 

Leonard Bernstein: Divertimento – pulyka tánc 

Szokolay Sándor: Hüvelyk Matyi 

Decsényi János: Kati dalai – Virágéknál ég a világ – ide tenném, időrend 

Betlehemes / Csordapásztorok 

 

Zeneművek/ Zenehallgatás /Negyedik osztály  

Erkel Ferenc: Himnusz 

Népzenei felvételek eredeti előadásban (Magyar népzene sorozat) 

Kodály Zoltán: Háry János – részletek – Ábécédé, A juhász – gyermekkar; Villő – 

gyermekkar, részlet (Ez ki háza); Pünkösdölő – gyermekkar, részlet (A pünkösdnek) 

Bartók Béla: Gyermekeknek I./11. Elvesztettem páromat; II./ 22. Debrecenbe kéne menni; II./ 

37. Kanásznóta (Házasodik a tücsök) 

Bartók Béla: Mikrokozmosz - Dallam ködgomolyban 

Bárdos Lajos: Kocsi, szekér - vegyeskar 

Clément Janequin: A madarak éneke 

W.A. Mozart: Gyermekjáték – dal 

W.A. Mozart: Esz-dúr zongoraverseny K. 271 "Jeunehomme" III. tétel - részlet 

Csajkovszkij: Diótörő – Csokoládé tündér tánca 

Muszorgszkij: Egy kiállítás képei - Baba Yaga kunyhója- Talking about it in English- 

switches int he British culture 

Bizet: Carmen – gyermekkar (Mi is jöttünk felvonulni) 

Rossini: Macska – duett 

Prokofjev: Péter és a farkas - részletek 

Debussy: Gyermekkuckó - Néger baba tánca 

Betlehemes / Üdvözlégy, kis Jézuska 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

zenehallgatási élményekkel gazdagodik; 

további zongoradarabokban ismer rá a tanult dalokra; 

népdalfeldolgozásokat hall zenekari kísérettel; 

megismerkedik a zenében alkalmazható humorral; 

ismerete gazdagodik a különböző stílusban írott zeneművek meghallgatása által; 

megismer több, a mindennapokhoz, továbbá alkalmakhoz, ünnepekhez, jeles napokhoz 

fűződő zenei részletet; 

megismerkedik a szimfonikus zenekar főbb hangszereivel (hegedű, cselló, fuvola, oboa, 

klarinét, kürt, trombita); 

megismerkedik a zenében alkalmazott humorral. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

meg tudja különböztetni a népdalfeldolgozásokat az egyéb szimfonikus művektől; 

megkülönbözteti a szólóhangszer hangzását a zenekari hangzástól; 

képzelete és kreatív gondolkodása fejlődik; 

képes az érzelmi azonosulásra; 

egyre hosszabb zenei részletekre képes figyelni; 

kialakul a többirányú figyelem készsége, a lineáris és a vertikális történések érzékelése. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK ÉS ISMERETEK 

A hangszerek hangszínének megfigyeltetése a tanult zenei anyagban; 

Különböző stílusú, korú és műfajú zenék hallgatása a gyermekvilág és mesék témájában; 

Az egyes szereplők zenei ábrázolásának megfigyelése a cselekményes zenében; 

Hangutánzások, hangszínek, ellentétek megfigyelése a hallgatott zenékben; 

A zene keltette érzések kifejezése szóval, rajzzal, tánccal és/vagy szabad mozgás 

improvizációval; 

Zenei befogadói készség: a hallgatott zenék folyamatainak követése: hasonlóságok, 

különbözőségek, variációk megfigyelése a tanuló képzeletének aktív részvétele a zeneművek 

befogadásában; egy-egy zenemű befogadásának segítése motivációs zenei játékokkal; a zenei 

befogadás mikéntjének megtapasztalása a zenei aktivitáson keresztül; 

Zenei befogadói készség fejlődése; 

 Alkotói készség: aktív részvétel az alkotói folyamatokban; a megélt élmények feldolgozása; a 

zeneművek eljátszása dramatizált előadással; 

A gyermekkar, vegyeskar, szólóhangszer és a zenekar hangzásának azonosítása; 

A zeneművekhez tartozó mesék, zenei programok megismerése; 

A zenei kifejezés művészi megvalósítása változatainak megismerése; 

Ismeretek szerzése hiteles előadóktól a dalok stílusos előadásához. 

FOGALMAK  

Himnusz; visszatérés a zenében, vagy ABA forma; duett; szólóének (dal), 

Harmadik osztály: 

The musical instruments int he orchestra: Percussion instruments, wind instruments, string 

instruments 

Negyedik osztály: 

More musical instruments int he orchestra: Percussion instruments, Woodwind, the brass, 

string instruments 

 

TÉMAKÖR: Zenei ismeretek /Ritmikai fejlesztés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

felismeri a páros és a páratlan lüktetést; 

az ütemhangsúlyokat mozgással érzékelteti; 

aktívan részt vesz az alkotói folyamatokban. 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

ismeri a 4/4-es ütemet, valamint az egész értékű kottát és az egyedül álló nyolcadot azok 

szüneteivel; 

ismeri a ¾-es ütemet, valamint a pontozott fél értékű kottát;  

megkülönbözteti a páros és páratlan lüktetést; 

felismeri és hangoztatja az összetett ritmusokat: szinkópa, nyújtott és éles ritmus; 

ritmizálva szólaltat meg mondókákat, gyermekverseket; 

egyszerű ritmussorokat rögtönöz. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK ÉS ISMERETEK 

Egyenletes lüktetés hangoztatása éneklés közben; 

Ütemhangsúlyok mozgással történő érzékeltetése; 

Ritmikai többszólamúság alkalmazása ritmuskánonokkal; 

Összetett ritmusok gyakorlása páros és páratlan metrumú ütemekben mozgással, 

testhangszerrel (pl. taps, csettintés, combütögetés, dobbantás), a tanuló által készített 

hangkeltő eszközökkel, és ritmusnevekkel csoportosan és párban: 

a zenei hangsúly érzékeltetésével, 
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mondókák, gyermekversek ritmusának hangoztatásával, 

felelgetős ritmusjátékokkal, 

ritmusvariációval,  

osztinátóval, 

befejezés rögtönzésével egyszerű ritmussorokhoz 

Alkotói készség: Egyszerű ritmushangszerek (pl. dobok, húrok, csörgők stb.) és hangkeltő 

eszközök készítése; Játékkal oldott zenei tevékenységek alkalmazása; Rögtönzés dallammal, 

ritmussal; Ritmussorok alkotása változatos hangszíneket használva, testhangok és különböző 

hangkeltő eszközök, és ritmushangszerek segítségével; 

szinkópa, nyújtott és éles ritmus; 

egyedül álló nyolcad és szünete; 

egész értékű és pontozott fél értékű kotta és szünete; 

 ¾ és 4/4 –es ütemfajta. 

FOGALMAK  

Szinkópa; zenei hangsúly; nyújtott és éles ritmus; páratlan lüktetés, 

TÉMAKÖR: Zenei ismeretek/ Hallásfejlesztés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

csoportosan vagy önállóan, életkorának és hangi sajátosságainak megfelelő hangmagasságban 

énekel, törekszik a tiszta intonációra; 

különböző dinamikai szinteken tud énekelni; 

a zenei produkciók kifejező előadásmódján a pedagógus visszajelzése alapján alakít; 

 énekel a pentaton hangsorban; 

 énekel a hétfokú hangsorban; 

a tanult énekelt zenei anyagot tanári vezetéssel el tudja énekelni kézjelezve és szolmizálva. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

megismeri, énekli és alkalmazza a felső dó , alsó lá és alsó szó hangokat; 

megfigyel és hallás után reprodukál különböző hangszíneket, ellentétes dinamikai szinteket;  

a tanult dalok, zenei részletek éneklésekor hangerejét a zenei kifejezésnek megfelelően tudja 

változtatni. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK ÉS ISMERETEK 

A tudatosított zenei elemek gyakorlása minél több kontextusban; 

Belső hallás fejlesztése dallambújtatással; 

A tanult énekelt zenei anyaghoz köthető szolmizációs hangok kézjelről történő éneklése; 

Kánonok éneklése, gyakorlása; 

A dallam és szöveghangsúly összefüggéseinek megfigyelése; 

Alkotói készség: különböző karakterű dallamválasz rögtönzése egyszerű dallamsorokhoz; 

testhangszerek (pl. taps, csettintés, combütögetés, dobbantás), és a tanuló által készített 

hangkeltő eszközök hangszínének megfigyelése és azok improvizatív használata, eltérő 

karakterek kifejezésére; 

A pentaton hangkészlet kiegészül az alsó szó és a felső dó hanggal; 

fá és ti hangok - hétfokú hangsor; 

A fá és ti hangok kézjeleinek ismerete és kézjelről történő éneklése; 

Különböző karakterű hangszínek, dinamikai szintek megfigyelése és azonosítása a tanult 

dalokban, zeneművekben; 

A violinkulcs. 

FOGALMAK  

Forte; piano; halkítás-erősítés; dallam- és szöveghangsúly; pentaton hangsor; hétfokú 

hangsor; violinkulcs. 

TÉMAKÖR: Zenei ismeretek/ Zenei írás-olvasás 
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JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

megfigyeli és azonosítja az alapvető zenei jelenségeket (hangmagasság, dallamvonal, és 

időbeli viszonyok) a kottában; 

kottaképről azonosítja a hallás után tanult dalokat; 

érzékeli, hogy ugyanaz a dallamrészlet különböző magasságokban írható, olvasható. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
tanári segítséggel képes leírni egyszerű ritmusokat a tanult értékekkel; 

tanári segítséggel képes leírni egyszerű dallamfordulatokat a tanult dallamhangokkal; 

elmélyültebb lesz alapvető tájékozottsága a kottában; 

megtapasztalja a relatív szolmizáció lényegét; 

a hallás után tanult dalokat képes a kottakép alapján azonosítani és a kottában követni; 

a kottában felismeri a tanult új ritmusképleteket és dallamhangokat; 

pentaton és hétfokú dalokat tanári segítséggel szolmizálva énekel, kézjelekkel mutatja; 

helyesen használja a szolmizációs hangokat és neveket különböző intonációs és hangképző 

gyakorlatoknál, hallásfejlesztésnél. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK ÉS ISMERETEK 

A hallás után tanult dalok kottából való azonosítása különböző eszközökkel (pl. a dallamvonal 

lerajzolásával, mozgással stb.); 

A hangmagasság, dallamvonal, és időbeli viszonyok megfigyelése és követése a kottában a 

tanult dalokon; 

A tanult új ritmikai elemek megfigyelése és követése a kottában a tanult dalokon; 

A tanult dallamhangok megfigyelése és követése a kottában a tanult dalokon; 

Egyszerű, rövid írás – olvasási feladatok a tanult új ritmikai elemek és dallamhangok 

alkalmazásával; 

A figyelem, az összpontosítás fejlesztése a fenti feladatok segítségével; 

 A finommotorikus mozgások fejlesztése az egyszerű, rövid írás feladatok segítségével; 

A leírt kottakép visszaéneklése a zenei olvasás fejlesztésére; 

Rövid dallamok éneklése a tanult hangok alkalmazásával, a zenei olvasás fejlesztésére; 

Felismerő kottaolvasás segítése a tanult dalok szolmizált, kézjelezett éneklése után; 

A mozgó dó hang szerepének megfigyelése az írás és az olvasás során; 

Violinkulcs írása; 

Szinkópa, nyújtott és éles ritmus grafikai képe és írása; 

Egyedül álló nyolcad és szünete grafikai képe és írása; 

Egész értékű és pontozott fél értékű kotta és szünetének grafikai képe és írása; 

A ¾ és 4/4 –es ütemfajta grafikai képe és írása; 

Dó’ – lá – szó – mi – ré – dó – lá, - szó, hangok a kottában; 

A hétfokú hangsor relációi, kézjelük és elhelyezkedésük a vonalrendszerben. 

FOGALMAK 

A korábbiak elmélyítése 
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KÖRNYEZETISMERET 
A környezetismeret tantárgy a Természettudomány és földrajz tanulási terület bevezető 

tantárgya, mely az alsó tagozat 3–4. évfolyamán jelenik meg.  

A tantárgy épít az 1–2. osztályos olvasás, valamint a technológia és a matematika tantárgy 

keretein belül történő fejlesztésre. 

A tantárgy legfontosabb célja, hogy a gyermekek életkori sajátosságaira, kognitív fejlődésére, 

valamint kíváncsiságára építve képessé tegye őket szűkebb és tágabb környezetük, valamint 

saját testük megismerésére, a változások megértésére, alapvető ok-okozati összefüggések 

meglátására. 

A tanulók a természettudományos ismeretszerzés és -feldolgozás módszereire épülő 

tevékenységek révén, cselekvő úton szereznek tapasztalatokat, aktívan vesznek részt a 

fejlesztés folyamatában. A megismerési módszerek (megfigyelés, leírás, összehasonlítás, 

csoportosítás, mérés és kísérlet) elsajátításán és alkalmazásán keresztül fejlődnek azon 

alapvető képességeik (megfigyelő, leíró, azonosító, megkülönböztető képesség, mérési 

technika, kísérletezéshez szükséges képességek), melyek a természettudományos 

megismeréshez szükségesek, valamint kialakulnak az ezekhez nélkülözhetetlen alapvető 

szokásaik is.  

Kiemelt jelentőségű, hogy a gyermekek saját tapasztalataikon keresztül olyan 

természettudományos tapasztalatok birtokába jussanak, melyek segítik eligazodásukat az őket 

körülvevő természeti, társadalmi és gazdasági környezetben, valamint képessé teszi őket arra, 

hogy környezetükkel harmonikusan együtt éljenek. A tantárgy tanulása során tehát erősíthető 

a környezet iránti érdeklődés, felelősségvállalás.  

Alapvető fontossággal jelenik meg a tantárgy céljai között az egészség megőrzése és az 

egészséges életvitel összetevői közötti összefüggés felismerése, az egészséges életmód 

szokásainak alakítása, valamint az egészséget károsító hatások tudatos kerülésére való 

nevelés. 

A tantárgy céljaiból következik, hogy szükségszerűen szervesen kötődik a hétköznapi élethez, 

s így erősen gyakorlatorientált. Nem ismereteket tanít meg a gyermekek számára, hanem a 

gyermekek saját tevékenységeinek tapasztalatai által készíti elő a fogalomalkotást. 

A tevékenységek végzése során szerzett élmények biztosítják a megismerés és felfedezés 

örömét, ezáltal hozzájárulnak ahhoz, hogy folyamatos legyen a tanulók motivációja arra, hogy 

a természettudományok és a földrajz tárgykörébe tartozó problémákat minél mélyebben 

megismerhessék, megérthessék. 

Eközben a tanulók a mindenki által elérhető és alkalmazható természettudományos műveltség 

alapjainak birtokába jutnak.  

A környezetismeret tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az 

alábbi módon fejleszti: 

 

A tanulás kompetenciái: A megfigyelések algoritmusának követésével, összehasonlítások, 

csoportosítások végzésével, valamint a mérés és a kísérletezés algoritmusának 

megvalósításával a tanuló aktív tanulási utat jár be, eközben fejlődnek megismerési 

képességei. Vizsgálatainak eredményeit összeveti hipotéziseivel, ezzel fejlődik 

problémamegoldó, valamint mérlegelő gondolkodása. Tanulási stratégiákat használ fel: 

tapasztalatai rögzítéséhez egyszerű ábrákat, grafikus szervezőket használ, készít. 

 

A kommunikációs kompetenciák: A tanuló a megismerő tevékenységek során tapasztalatait 

lejegyzi vagy szóban megfogalmazza, így fejlődik azon készsége, hogy érthetően és pontosan 

fejezze ki gondolatait. Eközben törekszik a természettudományos szaknyelv pontos 

használatára. A vizsgálatok végzésekor információkat gyűjt, rendszerez. A megfigyelés, 
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összehasonlítás, csoportosítás, mérés és kísérletezés során fejlődik a szöveges módon, a 

táblázattal és a grafikonokkal megadott információk megértésének képessége. 

 

A digitális kompetenciák: A környezetismeret tanulása során a tanuló kiegészítő 

információkat gyűjt digitális forrásokból, illetve tapasztalati úton szerzett ismeretei 

rögzítésére online feladatokat, alkalmazásokat használ. 

 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: Az ismeretszerző módszerek elsajátítása 

közben fejlődik a tanuló problémamegoldó gondolkodása. A vizsgálatok, kísérletek végzése 

ösztönzi őt, hogy kérdéseket tegyen fel, ok-okozati összefüggésekre jöjjön rá, 

következtetéseket vonjon le. Mivel a képességfejlesztés az egyes témák komplex feldolgozása 

közben valósul meg, fejlődik rendszerszemlélete. Kezdeti perceptuális tanulása mellett 

képessé válik a verbális tanulásra. 

 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A környezetismeret tanulása cselekvő 

tapasztalatszerzésre épül, melynek során a tanuló csoporttagként, társaival együtt végzi 

tevékenységét. A gyakorlati feladatok végzésekor döntéseket hoz, időbeosztást készít. 

 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A 

környezetismeret tanulása során a tanuló megismeri hazánk kulturális örökségének egyes 

elemeit. 

 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A környezetismeret tanulása 

során végzett tevékenységekkel a tanuló képessé válik arra, hogy társaival együttműködjön. 

Megtanul a csoporton belül különböző szerepekben feladatot végezni és munkájáért 

felelősséget vállalni. 
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3. évfolyam 
 
A kisiskolás korú gyerekek többnyire érdeklődéssel fordulnak az élő és élettelen környezet 

felé. Erre az érdeklődésre alapozva kell biztosítani számukra a megismerés, felfedezés 

örömét, így formálhatjuk a gyerekek természethez való viszonyát, a természetről való 

gondolkodását.  

A környezetismeret tanításának legfontosabb célja a 3. évfolyamon azoknak a képességeknek 

a fejlesztése, valamint azoknak a szokásoknak az alakítása, melyek szűkebb és tágabb 

környezetük megismeréséhez és a felsőbb évfolyamokon a természettudományos tárgyak 

tanulásához szükségesek. 

Az életkorból és a fejlesztési feladatokból következően biztosítani kell, hogy a tanulók 

cselekvő tapasztalatszerzés útján elemi szinten sajátítsák el a természettudományos 

ismeretszerzés alapvető módszereit, nem pedig biológiai, földrajzi, kémiai, fizikai ismeretek 

tanítására van szükség. A tanulási folyamat során az ismeretszerző módszerek elsajátításán 

keresztül a megismerési képességek fejlesztése a fő cél, az ismeretanyag pedig a célok 

elérését szolgáló eszköz. 

A megfigyelés, leírás, összehasonlítás, csoportosítás, mérés, valamint a kísérletezés 

módszereit gyakorolva fejlődik a tanulók megfigyelő, leíró, azonosító, megkülönböztető 

képessége, mérési technikája, valamint a kísérletezéshez szükséges képességeik. 

A megértéshez, fogalomalkotáshoz szükség van a célzott és folyamatos megfigyelésre. Fontos 

kiemelni, hogy a puszta érzékelés nem azonos a megfigyeléssel. A megfigyelés során az 

érzékelt jelenség lényeges jellemzőit kell kiemelni a lényegtelenek közül. 

A tanulók a leírás alkalmazásával szóban, rajzban, írásban rögzítik tapasztalataikat.  

Az összehasonlítás vezet el a lényeges jegyek kiemelésén túl az összefüggések meglátásához, 

az ugyanabba a fogalmi csoportba tartozó jellemzők megismeréséhez. Ha a tanulók felismerik 

az azonos és különböző tulajdonságokat, képessé válnak a megfigyelt jellemzők rendezésére, 

csoportosítására. 

Fontos az alapvető mennyiségi tulajdonságok megismerése, mérésük megbízható szinten 

történő elsajátítása, mert a mérés módszerét mindegyik természettudományos tantárgy 

alkalmazza. 

Egyszerű kísérletek végzésével készítjük elő a későbbi természettudományos kísérletezést, 

mely a legmagasabb szintű természettudományos megismerési módszer.  

Az ismeretszerző módszerek alkalmazása közben, tapasztalati úton kezdődik el a fogalmak 

kialakításának folyamata, de ez nem zárul le, még nem alakulnak ki kész fogalmak. 

A környezetismeret tantárgy tanítása a 3. évfolyamon kezdődik, és az olvasás, valamint a 

technológia tantárgyak kereteiben, az 1–2. évfolyamon megvalósult fejlesztésekre és 

tevékenységekre épül. A mérések metodikájának megtanítása a matematika tantárgyra, 2. 

osztályra helyeződik át. 

Az összehasonlítás, csoportosítás, rendezés, mérés a matematikai készségfejlesztést is segíti, a 

leírás módszerével fejleszthetők a kommunikációs képességek is. A környezetismeret-órán 

végzett tevékenységek többsége társak közötti kooperációt igényel.  

A 3. évfolyamon a környezetismeret tantárgy óraszáma: 34 óra. 

A Nat fő témakörei 

1. Megismerési módszerek 

2. Tájékozódás az időben 

3. Tájékozódás a térben 

4. Élő környezet 

5. Anyagok és folyamatok 
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A kerettantervi témakörök áttekintő táblázata 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Megfigyelés, mérés 1., 2.  6 

Az élettelen környezet kölcsönhatásai 1., 2. 4 

Tájékozódás az időben 3. 8 

Tájékozódás a térben 4.  4 

Életközösségek lakóhelyünk környezetében 5.  10 

Testünk, egészségünk 5.  4 

Összes óraszám: 36 

 

TÉMAKÖR: Megfigyelés, mérés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra  

A témakör feldolgozását a fejlesztési szakasz elejére javasolt tenni, hiszen az 1–2. 

évfolyamon a megfigyelés, összehasonlítás, csoportosítás és mérés módszereinek alkalmazása 

más tantárgyak keretében valósult meg. A témakör az eddigi tapasztalatok rendszerezése és 

bővítése közben a megismerési módszerek gyakorlásán keresztül a természettudományos 

megismerési képességek fejlesztését célzottan teszi lehetővé. A további témakörök 

megkívánják ezen módszerek alkalmazását. Az ismeretszerző módszerek végzése közben a 

tanulók tapasztalati úton szereznek ismereteket, de a fogalomalkotás nem zárul le, így nem 

alakulnak ki kész fogalmak, csupán azok tapasztalati előkészítése történik. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
felismeri az élőlényeken, élettelen anyagokon az érzékelhető és mérhető tulajdonságokat; 

felismeri, megnevezi és megfigyeli az életfeltételeket, életjelenségeket; 

adott szempontok alapján algoritmus szerint élettelen anyagokon és élőlényeken 

megfigyeléseket végez; 

adott szempontok alapján élettelen anyagokat és élőlényeket összehasonlít, csoportosít; 

időjárási megfigyeléseket tesz, méréseket végez; 

megfigyeléseinek, összehasonlításainak és csoportosításainak tapasztalatait szóban, rajzban, 

írásban rögzíti, megfogalmazza; 

figyelemmel kísér rövidebb-hosszabb ideig tartó folyamatokat; 

növényt ültet és gondoz, megfigyeli a fejlődését, tapasztalatait rajzos formában rögzíti; 

méréshez megválasztja az alkalmi vagy szabvány mérőeszközt, mértékegységeket; 

algoritmus szerint, előzetes viszonyítás, majd becslés után méréseket végez, becsült és mért 

eredményeit összehasonlítja; 

az adott alkalmi vagy szabvány mérőeszközt megfelelően használja;  

a méréseket és azok tapasztalatait a mindennapi életben alkalmazza. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
azonosítja az anyagok halmazállapotát, megnevezi és összehasonlítja azok alapvető 

jellemzőit; 

felismeri, megnevezi és megfigyeli egy konkrét növény választott részeit, algoritmus alapján a 

részek tulajdonságait. Megfogalmazza, mi a növényi részek szerepe a növény életében; 

megnevezi az időjárás fő elemeit; 

felismeri, megnevezi és megfigyeli egy konkrét állat választott részeit, algoritmus alapján a 

részek tulajdonságait. Megfogalmazza, mi a megismert rész szerepe az állat életében; 

felismeri az élettelen anyagokon és az élőlényeken a mérhető tulajdonságokat.  

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Megfigyelőképesség fejlesztése 

Leíró képesség fejlesztése 
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Azonosító-megkülönböztető képesség fejlesztése 

Rendszerező képesség fejlesztése 

Analizáló-szintetizáló képesség fejlesztése 

Mérési technika fejlesztése 

Ok-okozati összefüggések feltárása tanítói segítséggel 

A közvetlen környezet élettelen anyagai, környezeti tényezői (levegő, víz, talaj), élőlényei 

Az élettelen anyagok jellemző érzékelhető tulajdonságai (szín, alak, nagyság, felületi 

minőség, összenyomhatóság, tömeg, hőmérséklet, íz, szag, hang) 

Az élettelen környezeti tényezők jellemző érzékelhető tulajdonságai (szín, alak, nagyság, 

felületi minőség, összenyomhatóság, tömeg, hőmérséklet, íz, szag, hang) 

A növény részeinek felismerése, megnevezése: gyökérzet, szár, levél, virág, termés 

Az élőlények és részeik jellemző érzékelhető tulajdonságai (szín, alak, nagyság, felületi 

minőség, összenyomhatóság, tömeg, hőmérséklet, íz, szag, hang) 

A megfigyelt növényi részek szerepe a növény életében 

A közvetlen környezetben élő növények és állatok megfigyelése, összehasonlítása. Megfigyelt 

jellemzőik alapján a növények és állatok szétválogatása, csoportokba rendezése 

Az állatok testrészeinek felismerése, azok szerepe az állatok mozgásában, táplálkozásában, 

életmódjában 

Az élettelen anyagok és élőlények azonos és különböző tulajdonságai, csoportosításuk 

szempontjai (például tárgyak: anyaguk, halmazállapotuk, felhasználásuk; növények: lágy 

szárú – fás szárú, élőhely; állatok: emlősök – madarak – halak – rovarok – kétéltűek – hüllők; 

életmód: ragadozók – növényevők – mindenevők; élőhely: háziállatok – vadon élő állatok) 

Mérési módszerek, a hőmérséklet, a hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérésére 

használt alkalmi (önkényesen választott, természetes, régi korokban használt) és szabvány 

mérőeszközök, mértékegységek és használatuk 

A közvetlen környezet élettelen környezeti tényezőinek, tárgyainak, élőlényeinek (növények, 

állatok, ember: saját test, társak, felnőttek) mérhető tulajdonságai (hosszúság, tömeg, 

űrtartalom, hőmérséklet, idő), mérésük 

Mennyiségek viszonyítása, becslése és mérése, választott alkalmi és szabvány egységekkel 

Hétköznapi tapasztalatok a szabvány mértékegységek nagyságáról 

FOGALMAK 

élő, élettelen, növény, állat, ember, érzékszerv, érzékeléstípus, érzékelhető tulajdonság, 

halmazállapot, mérés, mérőeszköz, mérőszám, mértékegység, hosszúság, űrtartalom, tömeg, 

idő 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Az élettelen anyagok, tárgyak érzékelhető tulajdonságainak megfigyelése algoritmus alapján 

(szín, alak, nagyság, felületi minőség, összenyomhatóság, tömeg, hőmérséklet, íz, szag, hang), 

a tapasztalatok rögzítése  

Az élettelen anyagok azonos és különböző tulajdonságainak megfigyelése, csoportosításuk 

különböző szempontok szerint: érzékelhető tulajdonságaik, anyaguk, halmazállapotuk, 

felhasználásuk 

Élőlények és élettelen dolgok összehasonlítása, azonosságaik és különbségeik megfigyelése, 

különös tekintettel az életjelenségekre, életfeltételekre. A tapasztalatok megfogalmazása, 

rögzítése 

Az időjárási elemek megfigyelése 

Az egyes halmazállapotok jellemzőinek megfigyelése, különböző hétköznapi anyagok 

csoportosítása halmazállapotuk szerint. Példák keresése a közvetlen környezetből (iskola, 

otthon) 

A víz megjelenésének, tulajdonságainak megfigyelése a különböző halmazállapotokban. 

Példák keresése a víz halmazállapot-változásaira a természetben 
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A lágy és fás szárú növények részeinek megfigyelése (gyökérzet, szár, levél, virág, termés). A 

növények részeinek megfigyelése algoritmus alapján 

A növényi részek összehasonlítása, csoportosítása érzékelhető tulajdonságaik alapján. A 

haszonnövények fogyasztható részeinek megnevezése 

Az állatok (emlősök – madarak – halak – rovarok – kétéltűek – hüllők) testrészeinek 

felismerése, megfigyelése a megfelelő algoritmus alapján. A testrészek szerepének 

megfigyelése az állat mozgásában, táplálkozásában, életmódjában 

A növények és állatok többféle szempontú csoportosítása 

növények: lágy szárú – fás szárú; lombhullató – örökzöld 

állatok: emlősök – madarak – halak – rovarok – kétéltűek – hüllők; élőhely: hobbiállatok, a 

házban és a ház körül élő állatok, háziállatok, haszonállatok, hazai vadon élő állatok; életmód: 

ragadozók – növényevők – mindenevők 

A növények és állatok állapotának, a tulajdonság környezeti hatásokra történő változásainak 

megfigyelése tanulmányi séták során 

növények: ősszel lombhullás/örökzöldek folyamatosan; tavasszal rügyek, levelek vizsgálata; 

nyáron a kifejlett növény és a termés vizsgálata 

állatok: ősszel és tavasszal bundaváltás; télen hangok, lábnyomok figyelése; tavasszal új fajok 

megjelenésének megfigyelése, nyáron a mozgás, táplálkozás, utódok nevelésének, utódok 

mennyiségének, egyéb változatosságok megfigyelése 

A közvetlen környezetben található élettelen anyagok és élőlények hosszúság jellegű 

tulajdonságainak (hosszúság, magasság, szélesség) mérése  

Űrtartalom mérése a közvetlen környezetben található élettelen anyagokon és élőlényeken 

A közvetlen környezetben található élettelen anyagok és élőlények tömegének mérése 

A víz térfogatának, hőmérsékletének mérése, az ezekhez szükséges eszközök, 

mértékegységek (deciliter, liter, Celsius-fok) megismerése 

A levegő hőmérsékletének mérése a különböző évszakokban, a csapadék hőmérsékletének 

mérése. Időjárási napló készítése a különböző hónapokban, a mért adatok lejegyzése, rajz 

készítése 

Az ember testhőmérsékletének mérése 

A mérésekhez alkalmi és szabvány mérőeszközök, mértékegységek választása, használata 

 

TÉMAKÖR: Az élettelen környezet kölcsönhatásai 
JAVASOLT ÓRASZÁM:4 óra 

A témakör a természettudományos megismerési képességek fejlesztését célzottan teszi 

lehetővé. A javasolt óraszám nem feltétlenül egymást követő tanítási órákra vonatkozik. A 

teljes témakör megvalósulásának lezárása a negyedik tanév vége. A tevékenységek végzése 

közben nem alakulnak ki kész fogalmak, hanem azok tapasztalati előkészítése történik. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
tanítói segítséggel egyszerű kísérleteket végez; 

a vizsgálatok tapasztalatait megfogalmazza, rajzban, írásban rögzíti; 

a kísérletek tapasztalatait a mindennapi életben alkalmazza; 

feladatvégzés során társaival együttműködik. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
a kísérletezés elemi lépéseit annak algoritmusa szerint megvalósítja;  

a tanító által felvetett problémával kapcsolatosan hipotézist fogalmaz meg, a vizsgálatok 

eredményét összeveti hipotézisével;  

az adott kísérlethez választott eszközöket megfelelően használja; 

figyelemmel kísér rövidebb-hosszabb ideig tartó folyamatokat (például olvadás, forrás, 

fagyás, párolgás, lecsapódás, égés, ütközés); 
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megfigyeli a mozgások sokféleségét, csoportosítja a mozgásformákat: hely- és 

helyzetváltoztató mozgás; 

egyszerű kísérletek során megfigyeli a halmazállapot-változásokat: fagyás, olvadás, forrás, 

párolgás, lecsapódás; 

tanítói segítséggel égéssel kapcsolatos egyszerű kísérleteket végez. Csoportosítja a 

megvizsgált éghető és éghetetlen anyagokat; 

megfogalmazza a tűz és az égés szerepét az ember életében.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Megfigyelőképesség fejlesztése 

Leíró képesség fejlesztése 

Azonosító-megkülönböztető képesség fejlesztése 

Rendszerező képesség fejlesztése 

Analizáló-szintetizáló képesség fejlesztése 

Mérési technika fejlesztése 

Kísérletezéshez szükséges képességek fejlesztése 

Ok-okozati összefüggések feltárása tanítói segítséggel 

A kísérletek során a kiinduló és keletkező anyagok lényeges érzékelhető tulajdonságai (szín, 

alak, nagyság, felületi minőség, összenyomhatóság, tömeg, hőmérséklet, íz, szag, hang) 

A kísérletekhez szükséges mennyiségű anyagok mérése 

A víz halmazállapot-változásai (olvadás, forrás, fagyás, párolgás, lecsapódás) 

A víz körforgása a természetben 

Hely- és helyzetváltoztató mozgás 

Rugalmas és rugalmatlan ütközések megfigyelése, hétköznapi megjelenése 

Az égés feltételei, éghető és nem éghető anyagok csoportosítása, égéssel kapcsolatos 

vészhelyzetek kezelése. A tűz és az égés szerepe az ember életében 

FOGALMAK 

szilárd – folyékony – légnemű halmazállapot; halmazállapot-változás; olvadás, fagyás, 

párolgás, forrás, lecsapódás, mozgás, ütközés, égés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK  
A víz különféle halmazállapotainak tantermi körülmények között történő modellezése (jég, 

víz, gőz). A gőz és a pára közti különbségek megfogalmazása, tapasztalati úton történő 

ismeretszerzés (vízforralás után a forró gőz fölé hideg tányért teszünk, és a párát lecsapatjuk) 

A víz halmazállapot-változásaival kapcsolatos kísérletek elvégzése (olvadás, fagyás, párolgás, 

lecsapódás, forrás), a közben végbemenő kölcsönhatások, változások megfigyelése. Ok-

okozati összefüggések keresése a halmazállapot-változások és az egyes hétköznapi jelenségek 

között 

Kapcsolat keresése a víz halmazállapot-változásai és köznapi alkalmazásai között (pl.: hűtés 

jégkockával, melegítés gőzzel). Példák keresése a víz halmazállapot-változásaira a 

természetben 

Folyamatos megfigyelések és kísérletek a víz tisztaságával kapcsolatban. Környezetünkből 

vett vízminták egyszerű vizsgálata. Egyszerű eljárás a víz tisztítására, szűrésére 

A víz körforgásának megfigyelése a természetben. A körforgás egyes lépésein keresztül a már 

ismert fizikai változások megfigyelése 

Mozgások megfigyelése, csoportosítása (hely- és helyzetváltoztató mozgás). Példák keresése 

Mozgásállapot-változások: ütközések (rugalmas és rugalmatlan) végzése, a változások 

megfigyelése 

Az égést modellező kísérletek során a kiinduló és keletkező anyagok, a változás 

megfigyelése, az égés feltételeinek megismerése, éghető és nem éghető anyagok keresése és 

csoportosítása. Égéssel kapcsolatos vészhelyzetek felismerésének és kezelésének 

megismerése. A tűz és az égés szerepére példák keresése az ember. 

TÉMAKÖR: Tájékozódás az időben 
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JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra  

A témakör feldolgozása a képességek fejlesztésére épül. A javasolt óraszám nem feltétlenül 

egymást követő tanítási órákra vonatkozik. A teljes témakör feldolgozásának javasolt ideje a 

harmadik tanév. A tevékenységek végzése közben nem alakulnak ki kész fogalmak, hanem 

azok tapasztalati előkészítése történik. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
életkorának megfelelően eligazodik az időbeli relációkban, ismeri és használja az életkorának 

megfelelő időbeli relációs szókincset; 

naptárt használ, időintervallumokat számol, adott eseményeket időrend szerint sorba rendez; 

napirendet tervez a napszakok változásaihoz kapcsolva.  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
felismeri a napszakok, évszakok változásai, valamint a Föld mozgásai közötti 

összefüggéseket; 

megfelelő sorrendben sorolja fel a napszakokat, a hét napjait, a hónapokat, az évszakokat, 

ismeri ezek időtartamát, relációit;  

figyelemmel kísér rövidebb-hosszabb ideig tartó folyamatokat (például víz körforgása, emberi 

élet szakaszai, növények csírázása, növekedése); 

az évszakokra vonatkozó megfigyeléseket végez, tapasztalatait rögzíti, és az adatokból 

következtetéseket von le; 

megismeri és modellezi a víz természetben megtett útját, felismeri a folyamat ciklikus 

jellegét; 

megnevezi az ember életszakaszait; 

megfigyeli a növények csírázásának és növekedésének feltételeit, ezekre vonatkozóan 

egyszerű kísérleteket végez; 

analóg és digitális óráról leolvassa a pontos időt. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Megfigyelőképesség fejlesztése 

Leíró képesség fejlesztése 

Azonosító-megkülönböztető képesség fejlesztése 

Rendszerező képesség fejlesztése 

Analizáló-szintetizáló képesség fejlesztése 

Mérési technika fejlesztése 

Ok-okozati összefüggések feltárása tanítói segítséggel 

Időbeli tájékozódó képesség fejlesztése 

Föld mozgásainak (forgás, Nap körüli keringés) hatásai az évszakok, napszakok 

váltakozására, jellemzőikre 

Évszakokra vonatkozó megfigyelések, tapasztalatok megfogalmazása, rajzban, írásban vagy 

táblázatban való rögzítése. Az adatokból következtetések levonása 

A környezetben zajló ciklikus változások felismerése, megfigyelése, sorba rendezése 

Napi és éves ritmus a növény- és állatvilágban 

A napszakok, a naptár (a hét napjai, hetek, hónapok). Időtartamuk, egymáshoz való viszonyuk 

Jeles napok, dátumok elhelyezése a naptárban 

Napirend készítése  

Ismétlődő jelenségek (ritmusok) az ember életében, a test működésében. Ismétlődő, ciklikus 

jelenségek a környezetben (például víz körforgása)  

Az emberi életszakaszok, jellemzőik 

A növények fejlődése: életszakaszok, csírázás, fejlődés, növekedés, öregedés 

A csírázás és a növekedés külső feltételei 

Az állatok szaporodása (pete, tojás, elevenszülő), fejlődési szakaszai 
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FOGALMAK 

évszak, életkor, életszakasz, körforgás, Föld forgása, Föld keringése, naptár, hónap, nap, 

napszak, szaporodás, fejlődés  

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK  

Napszakok, évszakok váltakozása, jellemzői, valamint a Föld mozgásai és a napszakok, 

évszakok változásai közötti összefüggések megfigyelése 

Az egyes évszakok jellemző időjárásának, az időjárás tényezőinek megfigyelése, 

hőmérsékletének mérése. A csapadék formái (eső, köd, hó). Időjárási napló készítése  

Az évszaknak megfelelő helyes öltözködés megbeszélése. Öltözködési tanácsok adása 

időjárás-előrejelzés értelmezése alapján 

Az évszakokhoz kötődő étrendek összeállítása. A nyári megnövekedett folyadékigény 

magyarázata 

Ismétlődő, ciklikus jelenségek megfigyelése a környezetben (pl. víz körforgása)  

Az időjárás élőlényekre gyakorolt hatásának megfigyelése, konkrét példák gyűjtése 

Napi és éves ritmus megfigyelése a növény- és állatvilágban 

A növények egyes életszakaszainak megfigyelése (csírázás, fejlődés, növekedés, öregedés) 

Növények csíráztatása, hajtatása során az ezekhez szükséges feltételek megfigyelése 

Az állatok szaporodásának megfigyelése (pete, tojás, elevenszülő) 

Ismétlődő jelenségek megfigyelése az emberi test működésében 

Ismétlődő jelenségek (ritmusok) megfigyelése az ember életében (napirend, hetirend, 

kalendárium, jeles napok, ünnepek). A dátumok elhelyezése a naptárban. Napirend és hetirend 

tervezése 

Az emberi életszakaszok jellemzőinek megfigyelése és összehasonlítása (szerepjáték) 

Osztálytárs, fiatalabb és idősebb testvér, szülő, illetve más felnőtt testméreteinek becslése, 

mérése, az adatok összehasonlítása, tapasztalatok megfogalmazása, rögzítése 

TÉMAKÖR: Tájékozódás a térben 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra  

A témakör feldolgozása a képességek fejlesztésére épül. A teljes témakör feldolgozásának 

javasolt ideje a harmadik tanév.  

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
ismeri és használja az életkorának megfelelő relációs szókincset; 

iránytű segítségével megállapítja és megnevezi a fő- és mellékvilágtájakat; 

irányokat ad meg viszonyítással; 

megkülönböztet néhány térképfajtát: domborzati, közigazgatási, turista-, autós; 

felismeri és használja az alapvető térképjeleket: felszínformák, vizek, települések, útvonalak, 

államhatárok. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
a tanterméről, otthona valamely helyiségéről egyszerű alaprajzot készít és leolvas; 
az iskola környezetéről egyszerű térképvázlatot készít;  

tájékozódik az iskola környékéről és településéről készített térképvázlattal és térképpel. Az 

iskola környezetéről egyszerű térképvázlatot készít;  

felismeri a különböző domborzati formákat, felszíni vizeket, ismeri jellemzőiket. Ezeket 

terepasztalon vagy saját készítésű modellen előállítja; 

felismeri lakóhelyének jellegzetes felszínformáit; 

domborzati térképen felismeri a felszínformák és vizek jelölését. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Megfigyelőképesség fejlesztése 

Leíró képesség fejlesztése 

Azonosító-megkülönböztető képesség fejlesztése 

Rendszerező képesség fejlesztése 
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Analizáló-szintetizáló képesség fejlesztése 

Ok-okozati összefüggések feltárása tanítói segítséggel 

Téri tájékozódó képesség fejlesztése 

A fő- és mellékvilágtájak megnevezése, elhelyezése a térképen. Iránytű használata. Az 

égtájak azonosítása a közvetlen környezetben 

Az alaprajz, a térképvázlat és a térkép. Tájékozódás az alaprajz és a térképvázlat segítségével 

A felszínformák: hegy, hegység, domb, dombság, völgy, medence, síkság. Jelölésük a 

domborzati térképen 

A felszíni vizek fajtái (ér, patak, csermely, folyó, tó), jellemzőik, ábrázolásuk a domborzati 

térképen 

A külső erők (szél, víz) felszínformáló munkája 

FOGALMAK 

fő- és mellékvilágtáj, alaprajz, térképvázlat, térkép, domborzati térkép, közigazgatási térkép, 

autóstérkép, turistatérkép, felszínforma 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK  

Iránytű készítése, használatának gyakorlása, tájékozódási gyakorlatok a fő- és 

mellékvilágtájak helyzetének gyakorlására: a fő- és mellékvilágtájak megnevezése, 

elhelyezése térképen, az égtájak azonosítása a közvetlen környezetben 

Az alaprajz, vázlatrajz, térképvázlat és a térkép jellemzőinek megfigyelése, egy-egy konkrét 

példa összehasonlítása 

Alaprajz készítése az osztályteremről, a tanulók otthonáról, szobájáról. Tájékozódási 

gyakorlatok alaprajz, vázlatrajz és térképvázlat alapján 

Az iskola elhelyezése a településen belül és annak térképén  

A felszínformák elemei, jellemzőik megfigyelése (hegy, hegység, medence, völgy, domb, 

dombság, síkság). A jellemzőknek megfelelően homokból az egyes felszínformák kialakítása. 

Jelölésük megfigyelése domborzati térképen, példák keresése hazánk domborzati térképén, 

valamint a lakóhelyen és annak környezetében 

A szél és a víz munkájának modellezése homokasztalon 

A felszíni vizek fajtáinak (ér, patak, csermely, folyó, tó), jellemzőik megfigyelése. A 

jellemzőknek megfelelően homokasztalon az egyes vizek kialakítása. Jelölésük megfigyelése 

domborzati térképen, példák keresése hazánk domborzati térképén, valamint a lakóhelyen és 

annak környezetében 

 

 

 

TÉMAKÖR: Életközösségek lakóhelyünk környezetében 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra  

A témakör feldolgozása a képességek fejlesztésére épül. A javasolt óraszám nem feltétlenül 

egymást követő tanítási órákra vonatkozik. A teljes témakör feldolgozásának javasolt 

befejezése a negyedik tanév. Minden életközösség megismerését valós tapasztalatszerzési 

lehetőséghez – életközösségenként egy-egy tanulmányi sétához – szükséges kapcsolni. A 

tevékenységek végzése közben nem alakulnak ki kész fogalmak, hanem azok tapasztalati 

előkészítése történik.  

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
ismeri a lakóhelyéhez közeli életközösségek (erdő, mező-rét, víz-vízpart) főbb jellemzőit; 

felelősségtudattal rendelkezik a szűkebb, illetve tágabb környezete iránt; 

tevékenységeinek tapasztalatait szóban, rajzban, írásban rögzíti. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
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felismeri a lakóhelyéhez közeli életközösségek és az ott élő élőlények közötti különbségeket 

(pl. természetes – mesterséges életközösség, erdő – mező, rét – víz, vízpart – park, díszkert – 

zöldséges, gyümölcsöskert esetében); 

megnevezi a megismert életközösségekre jellemző élőlényeket, használja az 

életközösségekhez kapcsolódó kifejezéseket;  

algoritmus alapján megfigyeli és összehasonlítja a saját lakókörnyezetében fellelhető 

növények és állatok jellemzőit. A megfigyelt tulajdonságok alapján csoportokba rendezi 

azokat; 

algoritmus alapján megfigyeli és összehasonlítja hazánk természetes és mesterséges 

élőhelyein, életközösségeiben élő növények és állatok jellemzőit. A megfigyelt jellemzőik 

alapján csoportokba rendezi azokat; 

konkrét példán keresztül megfigyeli és felismeri az élőhely, életmód és testfelépítés 

kapcsolatát; 

megfigyeléseit mérésekkel (például időjárási elemek, testméret), modellezéssel, egyszerű 

kísérletek végzésével (például láb- és csőrtípusok) egészíti ki; 

felismeri, hogy az egyes fajok környezeti igényei eltérőek; 

felismeri a megismert életközösségek növényei és állatai közötti jellegzetes kapcsolatokat;  

példákkal mutatja be az emberi tevékenység természeti környezetre gyakorolt hatását. 

Felismeri a természetvédelem jelentőségét; 

felismeri, mely anyagok szennyezhetik környezetünket a mindennapi életben, mely szokások 

vezetnek környezetünk károsításához. Egyéni és közösségi környezetvédelmi cselekvési 

formákat ismer meg és gyakorol közvetlen környezetében (pl. madárbarát kert, iskolakert 

kiépítésében, fenntartásában való részvétel, iskolai környezet kialakításában, rendben 

tartásában való részvétel, települési természet- és környezetvédelmi tevékenységben való 

részvétel); 

elsajátít olyan szokásokat és viselkedésformákat, amelyek a károsítások megelőzésére 

irányulnak (pl. hulladékminimalizálás – anyagtakarékosság, újrahasználat és -felhasználás, 

tömegközlekedés, gyalogos vagy kerékpáros közlekedés előnyben részesítése, 

energiatakarékosság). 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Megfigyelőképesség fejlesztése 

Leíró képesség fejlesztése 

Azonosító-megkülönböztető képesség fejlesztése 

Mérési technika fejlesztése 

Kísérletezéshez szükséges képességek fejlesztése 

Rendszerező képesség fejlesztése 

Analizáló-szintetizáló képesség fejlesztése 

Ok-okozati összefüggések feltárása tanítói segítséggel 

Környezettudatos magatartás fejlesztése 

A lakóhelyhez közeli életközösségek jellemzői: erdő, mező-rét, víz-vízpart 

Az egyes életközösségekben élő növények és állatok tulajdonságai 

A lakóhelyhez közeli életközösségek (erdő, mező-rét, víz-vízpart) élőlényeinek környezeti 

igényei, alkalmazkodása az élettelen környezeti tényezőkhöz (életmód, testfelépítés, 

viselkedés) 

A lakóhelyhez közeli életközösségek (erdő, mező-rét, víz-vízpart) növényei és állatai közötti 

jellegzetes kapcsolatok (például táplálkozási kölcsönhatások, búvóhely; élőhely) 

A megismert növények és állatok csoportosítási lehetőségei (pl. lágy szárú – fás szárú, fa – 

cserje, lombhullató – örökzöld; állatok: emlősök – madarak – rovarok – kétéltűek – hüllők – 

halak; életmód: ragadozók – növényevők – mindenevők; élőhely: háziállatok – vadon élő 

állatok, erdei – mezei – vízparton élő – az ember környezetében élő állatok) 
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Az adott életközösség megismert növényeiből és állataiból egyszerű táplálékláncok és 

azokból táplálékhálózatok összeállítása 

A természetes és mesterséges életközösségek 

Az emberi tevékenység természeti környezetre gyakorolt hatása. Környezetvédelem 

FOGALMAK 

természetes és mesterséges életközösség, erdő, mező-rét, víz-vízpart, élőhely, életmód, 

környezeti igény, alkalmazkodás, testfelépítés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

A tanulók lakóhelyéhez közeli életközösségek (erdő, mező-rét, víz-vízpart) jellemzőinek 

megfigyelése, mérése (időjárás) tanulmányi séták során. A megfigyelések alapján az 

életközösségek összehasonlítása 

A természetes és mesterséges életközösségek összehasonlításához tanulmányi séta a közeli 

parkba, látogatás zöldséges-gyümölcsöskertbe. A hasonlóságok és különbözőségek 

összehasonlítása, megbeszélése, az ember hatásának megfigyelése 

Az életközösségek jellegzetes élőlényeinek csoportosítása élőhely szerint 

Az egyes életközösségek jellegzetes állatainak és növényeinek testfelépítése, algoritmus 

alapján történő megfigyelése, mérése (testméret mérése pl. életnagyságú rajzon) 

A tapasztalatok alapján a növények és állatok igényeinek, élőhelyhez, életfeltételekhez való 

alkalmazkodásának (testfelépítés, életmód) megfigyelése, megbeszélése, modellezése (pl. 

csőr- és lábtípusok) 

Az életközösségek összetettségének megfigyelése, az ott élő növények és állatok közötti 

jellegzetes kapcsolatok megfigyelése, felismerése (táplálkozás, búvóhely) 

Táplálkozási kölcsönhatások alapján az állatok csoportosítása (ragadozó, növényevő, 

mindenevő). Az egyes életközösségekre jellemző táplálékláncok, táplálékhálózatok 

összeállítása 

Az iskolához legközelebb eső nemzeti park vagy tájvédelmi körzet megismerése, értékmentő 

munkájának megértése tanulmányi séta vagy osztálykirándulás alkalmával 

Az egyes életközösségekben élő élőlények testfelépítés, illetve életmód alapján történő 

összehasonlítása  

Osztálykert/iskolakert/madárbarát kert kialakítása során az ember felelősségének, szerepének 

megfigyelése 

TÉMAKÖR: Testünk, egészségünk  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra  

A témakör feldolgozása a képességek fejlesztésére épül. Az egészségtudatos életmód 

szokásainak kialakítása nem korlátozódhat csupán ennek a témakörnek a feldolgozására, 

hanem átfogóan kell megjelennie az iskolai nevelés egészében. Ez a témakör alapvetően a 

szomatikus neveléssel foglalkozik.  

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
tisztában van az egészséges életmód alapelveivel, összetevőivel, az emberi szervezet 

egészséges testi és lelki fejlődéséhez szükséges szokásokkal, azokat igyekszik betartani; 

felismeri az egészséges, gondozott környezet jellemzőit. Megfogalmazza, milyen hatással van 

a környezet az egészségére. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
felismeri és megnevezi az emberi test részeit, fő szerveit, ismeri ezek működését, szerepét;  

megnevezi az érzékszerveket és azok szerepét a megismerési folyamatokban; 

belátja az érzékszervek védelmének fontosságát, és ismeri ezek eszközeit, módjait; 

ismer betegségeket, felismeri a legjellemzőbb betegségtüneteket, a betegségek megelőzésének 

alapvető módjait. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Megfigyelőképesség fejlesztése 
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Leíró képesség fejlesztése 

Azonosító-megkülönböztető képesség fejlesztése 

Rendszerező képesség fejlesztése 

Analizáló-szintetizáló képesség fejlesztése 

Ok-okozati összefüggések feltárása tanítói segítséggel 

Egészségtudatos magatartás fejlesztése 

Az emberi test fő testrészei, szervei 

A környezet és az ember egészsége közötti kapcsolat 

Legfontosabb érzékszerveink és szerepük a környezet megismerésében 

Az érzékszervek védelmét biztosító módszerek és eszközök, szabályok, helyes szokások  

A tanuláshoz szükséges helyes megvilágítás fontossága 

Az egészséges életmód alapvető elemei (testápolás, öltözködés, pihenés, mozgás, testtartás, 

táplálkozás, fertőző betegségek és balesetek megelőzése), alkalmazásuk a napi gyakorlatban 

A táplálkozás, az életmód és az ideális testsúly elérése/megtartása közötti kapcsolat. A helyes 

és helytelen étrend, az egészséges és egészségtelen ételek, italok. A folyadékfogyasztás 

szerepe. A helyes étkezési szokások 

Az egészséges fejlődéshez szükséges élelmiszerek kiválasztása 

A megfelelő öltözködés 

A személyes higiéné 

A rendszeres testmozgás 

Aktív és passzív pihenés 

A lelki egészség 

A leggyakoribb betegségtünetek. A testhőmérséklet, láz mérése 

A betegségek megelőzése. A védőoltások szerepe 

Balesetek, megelőzésük  

FOGALMAK 

szerv, érzékszerv, testrész, szervezet, túlsúly, alultápláltság, egészség, betegség, 

egészségvédelem, egészségvédő szokások 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Az ember testrészeivel való megismerkedés mondóka segítségével, elmutogatásuk saját vagy 

osztálytárs testén  

Az egyes érzékszerveken keresztül történő érzékeléstípusokhoz kötődő érzékelhető 

tulajdonságok megfigyelésének gyakorlása (szem – látás: szín, alak, nagyság, felületi 

minőség; bőr – tapintás: alak, nagyság, felületi minőség, összenyomhatóság, tömeg, 

hőmérséklet; nyelv – ízlelés: íz; orr – szaglás: szag; fül – hallás: hang) 

Az érzékszervek védelmét biztosító szabályok, helyes szokások megismerése, gyakorlása és 

alkalmazása plakát készítésével, beszélgetéssel, szituációs játékkal. Személyes tapasztalat 

szerzése az érzékszervi és a mozgásszervi fogyatékkal élők életéről 

A legfontosabb szervek, szervrendszerek szerepének megfigyelése, felépítésük megbeszélése 

(keringési rendszer, váz- és izomrendszer, emésztő szervrendszer, a légzés szervrendszere), 

beszélgetés az egészséges fejlődésének feltételeiről. A testmozgás jelentőségének 

megbeszélése. A mozgás hatásának megfigyelése a pulzusra és a légzésszámra (méréssel) 

Az iskolás élettel kapcsolatos életmódbeli szokások tudatosítása és gyakorlása, az iskolában 

való helyes viselkedés és megfelelő öltözet megbeszélése (tanórán, különböző szabadidős 

foglalkozáson, szünetben), az iskolában dolgozók foglalkozásának összehasonlítása. 

Megszólítások, köszönés, udvariassági formulák használatának gyakorlása. A helyes 

öltözködési szokások szerepének megbeszélése, öltözködési tanácsok adásával egy-egy 

évszakhoz kapcsolódóan időjárás-előrejelzés értelmezése alapján 

Helyes tanulási szokások megfigyelése, megbeszélése 

A helyes táplálkozási szokások kialakítása: miből mennyit együnk? – mérések elvégzése, 

rögzítése a füzetbe rajzban, írásban. Az egészséges és egészségtelen ételek csoportosítása  
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Az egyes évszakokhoz kötődő táplálkozási szokások megbeszélése, egy-egy évszakhoz 

kapcsolódó napi étrend tervezése. A nyári megnövekedett folyadékigény magyarázata 

Élelmiszerfajták megismerése, csoportosításuk tápanyagtartalmuk alapján 

Egy napi egészséges menü összeállítása. Egészségtelen italok cukortartalmának becslése, 

mérése kockacukor segítségével 

Helyes étkezési, viselkedési szokások alakítása szituációs játékokkal 

Ételek tárolásával kapcsolatos információk megbeszélése 

A helyes higiénés szokások és a szükséges eszközök megfigyelése, megismerése, a helyes és 

rendszeres testápolási szokások gyakorlása 

Pihenés fontosságáról való beszélgetés, példák gyűjtése az aktív és passzív pihenésre 

Az emberek hasonló és különböző külső és belső tulajdonságai, az emberi hangulatok, 

magatartásformák megismerése megfigyelésekkel (egymáson, képen, szituációs játék során) 

Fogyatékossággal és megváltozott munkaképességgel rendelkezők elfogadásának ösztönzése 

szituációs játékokkal/beszélgetőkör kialakításával 

Az egészségünket károsító és védő szokások csoportosítása. A leggyakoribb betegségtünetek 

(pl. láz, hányás, hasmenés, gyengeség, levertség) felismerésének gyakorlása konkrét 

példákon, szituációkon keresztül. A betegségek okainak, megelőzésének megismerése, a 

fertőző betegségek megelőzési módjainak gyakorlása. A testhőmérséklet, láz mérése 

A balesetek okainak megfigyelése képek, videók segítségével, beszélgetés a megelőzés 

fontosságáról. A segítségkérés módjainak megismerése baleset esetén szituációs játék 
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4. évfolyam 
A kisiskolás korú gyerekek többnyire érdeklődéssel fordulnak az élő és élettelen környezet 

felé. Erre az érdeklődésre alapozva kell biztosítani számukra a megismerés, felfedezés 

örömét, így formálhatjuk a gyerekek természethez való viszonyát, a természetről való 

gondolkodását.  

A környezetismeret tanításának legfontosabb célja a 4. évfolyamon azoknak a képességeknek 

a fejlesztése, valamint azoknak a szokásoknak az alakítása, melyek szűkebb és tágabb 

környezetük megismeréséhez és a felsőbb évfolyamokon a természettudományos tárgyak 

tanulásához szükségesek. 

Az életkorból és a fejlesztési feladatokból következően biztosítani kell, hogy a tanulók 

cselekvő tapasztalatszerzés útján elemi szinten sajátítsák el a természettudományos 

ismeretszerzés alapvető módszereit, nem pedig biológiai, földrajzi, kémiai, fizikai ismeretek 

tanítására van szükség. A tanulási folyamat során az ismeretszerző módszerek elsajátításán 

keresztül a megismerési képességek fejlesztése a fő cél, az ismeretanyag pedig a célok 

elérését szolgáló eszköz. 

A megfigyelés, leírás, összehasonlítás, csoportosítás, mérés, valamint a kísérletezés 

módszereit gyakorolva fejlődik a tanulók megfigyelő, leíró, azonosító, megkülönböztető 

képessége, mérési technikája, valamint a kísérletezéshez szükséges képességeik. 

A megértéshez, fogalomalkotáshoz szükség van a célzott és folyamatos megfigyelésre. Fontos 

kiemelni, hogy a puszta érzékelés nem azonos a megfigyeléssel. A megfigyelés során az 

érzékelt jelenség lényeges jellemzőit kell kiemelni a lényegtelenek közül. 

A tanulók a leírás alkalmazásával szóban, rajzban, írásban rögzítik tapasztalataikat.  

Az összehasonlítás vezet el a lényeges jegyek kiemelésén túl az összefüggések meglátásához, 

az ugyanabba a fogalmi csoportba tartozó jellemzők megismeréséhez. Ha a tanulók felismerik 

az azonos és különböző tulajdonságokat, képessé válnak a megfigyelt jellemzők rendezésére, 

csoportosítására. 

Fontos az alapvető mennyiségi tulajdonságok megismerése, mérésük megbízható szinten 

történő elsajátítása, mert a mérés módszerét mindegyik természettudományos tantárgy 

alkalmazza. 

Egyszerű kísérletek végzésével készítjük elő a későbbi természettudományos kísérletezést, 

mely a legmagasabb szintű természettudományos megismerési módszer.  

Az ismeretszerző módszerek alkalmazása közben, tapasztalati úton kezdődik el a fogalmak 

kialakításának folyamata, de ez nem zárul le a 4. évfolyam végén, ekkorra még nem alakulnak 

ki kész fogalmak. 

A környezetismeret tantárgy tanítása a 3. évfolyamon kezdődik, és az olvasás, valamint a 

technológia tantárgyak kereteiben, az 1–2. évfolyamon megvalósult fejlesztésekre és 

tevékenységekre épül. A mérések metodikájának megtanítása a matematika tantárgyra, 2. 

osztályra helyeződik át. 

Az összehasonlítás, csoportosítás, rendezés, mérés a matematikai készségfejlesztést is segíti, a 

leírás módszerével fejleszthetők a kommunikációs képességek is. A környezetismeret-órán 

végzett tevékenységek többsége társak közötti kooperációt igényel.  

 

 

 

A 4. évfolyamon a környezetismeret tantárgy óraszáma: 68 óra. 

A Nat fő témakörei 

1. Megismerési módszerek 

2. Tájékozódás az időben 

3. Tájékozódás a térben 

4. Élő környezet 
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5. Anyagok és folyamatok 

 

 

A kerettantervi témakörök áttekintő táblázata 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Megfigyelés, mérés 1., 2.  6 

Az élettelen környezet kölcsönhatásai 1., 2. 9 

Tájékozódás a térben 4.  8 

Hazánk, Magyarország 3., 4.  8 

Életközösségek lakóhelyünk környezetében 5.  25 

Testünk, egészségünk 5.  12 

Összes óraszám: 68 

TÉMAKÖR: Megfigyelés, mérés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra  

A témakör feldolgozását a fejlesztési szakasz elejére javasolt tenni, hiszen az 1–2. 

évfolyamon a megfigyelés, összehasonlítás, csoportosítás és mérés módszereinek alkalmazása 

más tantárgyak keretében valósult meg. A témakör az eddigi tapasztalatok rendszerezése és 

bővítése közben a megismerési módszerek gyakorlásán keresztül a természettudományos 

megismerési képességek fejlesztését célzottan teszi lehetővé. A további témakörök 

megkívánják ezen módszerek alkalmazását. Az ismeretszerző módszerek végzése közben a 

tanulók tapasztalati úton szereznek ismereteket, de a fogalomalkotás nem zárul le, így nem 

alakulnak ki kész fogalmak, csupán azok tapasztalati előkészítése történik. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
felismeri az élőlényeken, élettelen anyagokon az érzékelhető és mérhető tulajdonságokat; 

felismeri, megnevezi és megfigyeli az életfeltételeket, életjelenségeket; 

adott szempontok alapján algoritmus szerint élettelen anyagokon és élőlényeken 

megfigyeléseket végez; 

adott szempontok alapján élettelen anyagokat és élőlényeket összehasonlít, csoportosít; 

időjárási megfigyeléseket tesz, méréseket végez; 

megfigyeléseinek, összehasonlításainak és csoportosításainak tapasztalatait szóban, rajzban, 

írásban rögzíti, megfogalmazza; 

figyelemmel kísér rövidebb-hosszabb ideig tartó folyamatokat; 

növényt ültet és gondoz, megfigyeli a fejlődését, tapasztalatait rajzos formában rögzíti; 

méréshez megválasztja az alkalmi vagy szabvány mérőeszközt, mértékegységeket; 

algoritmus szerint, előzetes viszonyítás, majd becslés után méréseket végez, becsült és mért 

eredményeit összehasonlítja; 

az adott alkalmi vagy szabvány mérőeszközt megfelelően használja;  

a méréseket és azok tapasztalatait a mindennapi életben alkalmazza. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
azonosítja az anyagok halmazállapotát, megnevezi és összehasonlítja azok alapvető 

jellemzőit; 

felismeri, megnevezi és megfigyeli egy konkrét növény választott részeit, algoritmus alapján a 

részek tulajdonságait. Megfogalmazza, mi a növényi részek szerepe a növény életében; 

megnevezi az időjárás fő elemeit; 

felismeri, megnevezi és megfigyeli egy konkrét állat választott részeit, algoritmus alapján a 

részek tulajdonságait. Megfogalmazza, mi a megismert rész szerepe az állat életében; 

felismeri az élettelen anyagokon és az élőlényeken a mérhető tulajdonságokat.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Megfigyelőképesség fejlesztése 
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Leíró képesség fejlesztése 

Azonosító-megkülönböztető képesség fejlesztése 

Rendszerező képesség fejlesztése 

Analizáló-szintetizáló képesség fejlesztése 

Mérési technika fejlesztése 

Ok-okozati összefüggések feltárása tanítói segítséggel 

A közvetlen környezet élettelen anyagai, környezeti tényezői (levegő, víz, talaj), élőlényei 

Az élettelen anyagok jellemző érzékelhető tulajdonságai (szín, alak, nagyság, felületi 

minőség, összenyomhatóság, tömeg, hőmérséklet, íz, szag, hang) 

Az élettelen környezeti tényezők jellemző érzékelhető tulajdonságai (szín, alak, nagyság, 

felületi minőség, összenyomhatóság, tömeg, hőmérséklet, íz, szag, hang) 

A növény részeinek felismerése, megnevezése: gyökérzet, szár, levél, virág, termés 

Az élőlények és részeik jellemző érzékelhető tulajdonságai (szín, alak, nagyság, felületi 

minőség, összenyomhatóság, tömeg, hőmérséklet, íz, szag, hang) 

A megfigyelt növényi részek szerepe a növény életében 

A közvetlen környezetben élő növények és állatok megfigyelése, összehasonlítása. Megfigyelt 

jellemzőik alapján a növények és állatok szétválogatása, csoportokba rendezése 

Az állatok testrészeinek felismerése, azok szerepe az állatok mozgásában, táplálkozásában, 

életmódjában 

Az élettelen anyagok és élőlények azonos és különböző tulajdonságai, csoportosításuk 

szempontjai (például tárgyak: anyaguk, halmazállapotuk, felhasználásuk; növények: lágy 

szárú – fás szárú, élőhely; állatok: emlősök – madarak – halak – rovarok – kétéltűek – hüllők; 

életmód: ragadozók – növényevők – mindenevők; élőhely: háziállatok – vadon élő állatok) 

Mérési módszerek, a hőmérséklet, a hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérésére 

használt alkalmi (önkényesen választott, természetes, régi korokban használt) és szabvány 

mérőeszközök, mértékegységek és használatuk 

A közvetlen környezet élettelen környezeti tényezőinek, tárgyainak, élőlényeinek (növények, 

állatok, ember: saját test, társak, felnőttek) mérhető tulajdonságai (hosszúság, tömeg, 

űrtartalom, hőmérséklet, idő), mérésük 

Mennyiségek viszonyítása, becslése és mérése, választott alkalmi és szabvány egységekkel 

Hétköznapi tapasztalatok a szabvány mértékegységek nagyságáról 

FOGALMAK 

élő, élettelen, növény, állat, ember, érzékszerv, érzékeléstípus, érzékelhető tulajdonság, 

halmazállapot, mérés, mérőeszköz, mérőszám, mértékegység, hosszúság, űrtartalom, tömeg, 

idő 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Az élettelen anyagok, tárgyak érzékelhető tulajdonságainak megfigyelése algoritmus alapján 

(szín, alak, nagyság, felületi minőség, összenyomhatóság, tömeg, hőmérséklet, íz, szag, hang), 

a tapasztalatok rögzítése  

Az élettelen anyagok azonos és különböző tulajdonságainak megfigyelése, csoportosításuk 

különböző szempontok szerint: érzékelhető tulajdonságaik, anyaguk, halmazállapotuk, 

felhasználásuk 

Élőlények és élettelen dolgok összehasonlítása, azonosságaik és különbségeik megfigyelése, 

különös tekintettel az életjelenségekre, életfeltételekre. A tapasztalatok megfogalmazása, 

rögzítése 

Az időjárási elemek megfigyelése 

Az egyes halmazállapotok jellemzőinek megfigyelése, különböző hétköznapi anyagok 

csoportosítása halmazállapotuk szerint. Példák keresése a közvetlen környezetből (iskola, 

otthon) 

A víz megjelenésének, tulajdonságainak megfigyelése a különböző halmazállapotokban. 

Példák keresése a víz halmazállapot-változásaira a természetben 
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A lágy és fás szárú növények részeinek megfigyelése (gyökérzet, szár, levél, virág, termés). A 

növények részeinek megfigyelése algoritmus alapján 

A növényi részek összehasonlítása, csoportosítása érzékelhető tulajdonságaik alapján. A 

haszonnövények fogyasztható részeinek megnevezése 

Az állatok (emlősök – madarak – halak – rovarok – kétéltűek – hüllők) testrészeinek 

felismerése, megfigyelése a megfelelő algoritmus alapján. A testrészek szerepének 

megfigyelése az állat mozgásában, táplálkozásában, életmódjában 

A növények és állatok többféle szempontú csoportosítása 

növények: lágy szárú – fás szárú; lombhullató – örökzöld 

állatok: emlősök – madarak – halak – rovarok – kétéltűek – hüllők; élőhely: hobbiállatok, a 

házban és a ház körül élő állatok, háziállatok, haszonállatok, hazai vadon élő állatok; életmód: 

ragadozók – növényevők – mindenevők 

A növények és állatok állapotának, a tulajdonság környezeti hatásokra történő változásainak 

megfigyelése tanulmányi séták során 

növények: ősszel lombhullás/örökzöldek folyamatosan; tavasszal rügyek, levelek vizsgálata; 

nyáron a kifejlett növény és a termés vizsgálata 

állatok: ősszel és tavasszal bundaváltás; télen hangok, lábnyomok figyelése; tavasszal új fajok 

megjelenésének megfigyelése, nyáron a mozgás, táplálkozás, utódok nevelésének, utódok 

mennyiségének, egyéb változatosságok megfigyelése 

A közvetlen környezetben található élettelen anyagok és élőlények hosszúság jellegű 

tulajdonságainak (hosszúság, magasság, szélesség) mérése  

Űrtartalom mérése a közvetlen környezetben található élettelen anyagokon és élőlényeken 

A közvetlen környezetben található élettelen anyagok és élőlények tömegének mérése 

A víz térfogatának, hőmérsékletének mérése, az ezekhez szükséges eszközök, 

mértékegységek (deciliter, liter, Celsius-fok) megismerése 

A levegő hőmérsékletének mérése a különböző évszakokban, a csapadék hőmérsékletének 

mérése. Időjárási napló készítése a különböző hónapokban, a mért adatok lejegyzése, rajz 

készítése 

Az ember testhőmérsékletének mérése 

A mérésekhez alkalmi és szabvány mérőeszközök, mértékegységek választása, használata 

 

TÉMAKÖR: Az élettelen környezet kölcsönhatásai 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

A témakör a természettudományos megismerési képességek fejlesztését célzottan teszi 

lehetővé. A javasolt óraszám nem feltétlenül egymást követő tanítási órákra vonatkozik. A 

teljes témakör megvalósulásának lezárása a negyedik tanév vége. A tevékenységek végzése 

közben nem alakulnak ki kész fogalmak, hanem azok tapasztalati előkészítése történik. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
tanítói segítséggel egyszerű kísérleteket végez; 

a vizsgálatok tapasztalatait megfogalmazza, rajzban, írásban rögzíti; 

a kísérletek tapasztalatait a mindennapi életben alkalmazza; 

feladatvégzés során társaival együttműködik. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
a kísérletezés elemi lépéseit annak algoritmusa szerint megvalósítja;  

a tanító által felvetett problémával kapcsolatosan hipotézist fogalmaz meg, a vizsgálatok 

eredményét összeveti hipotézisével;  

az adott kísérlethez választott eszközöket megfelelően használja; 

figyelemmel kísér rövidebb-hosszabb ideig tartó folyamatokat (például olvadás, forrás, 

fagyás, párolgás, lecsapódás, égés, ütközés); 
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megfigyeli a mozgások sokféleségét, csoportosítja a mozgásformákat: hely- és 

helyzetváltoztató mozgás; 

egyszerű kísérletek során megfigyeli a halmazállapot-változásokat: fagyás, olvadás, forrás, 

párolgás, lecsapódás; 

tanítói segítséggel égéssel kapcsolatos egyszerű kísérleteket végez. Csoportosítja a 

megvizsgált éghető és éghetetlen anyagokat; 

megfogalmazza a tűz és az égés szerepét az ember életében.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Megfigyelőképesség fejlesztése 

Leíró képesség fejlesztése 

Azonosító-megkülönböztető képesség fejlesztése 

Rendszerező képesség fejlesztése 

Analizáló-szintetizáló képesség fejlesztése 

Mérési technika fejlesztése 

Kísérletezéshez szükséges képességek fejlesztése 

Ok-okozati összefüggések feltárása tanítói segítséggel 

A kísérletek során a kiinduló és keletkező anyagok lényeges érzékelhető tulajdonságai (szín, 

alak, nagyság, felületi minőség, összenyomhatóság, tömeg, hőmérséklet, íz, szag, hang) 

A kísérletekhez szükséges mennyiségű anyagok mérése 

A víz halmazállapot-változásai (olvadás, forrás, fagyás, párolgás, lecsapódás) 

A víz körforgása a természetben 

Hely- és helyzetváltoztató mozgás 

Rugalmas és rugalmatlan ütközések megfigyelése, hétköznapi megjelenése 

Az égés feltételei, éghető és nem éghető anyagok csoportosítása, égéssel kapcsolatos 

vészhelyzetek kezelése. A tűz és az égés szerepe az ember életében 

FOGALMAK 

szilárd – folyékony – légnemű halmazállapot; halmazállapot-változás; olvadás, fagyás, 

párolgás, forrás, lecsapódás, mozgás, ütközés, égés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK  
A víz különféle halmazállapotainak tantermi körülmények között történő modellezése (jég, 

víz, gőz). A gőz és a pára közti különbségek megfogalmazása, tapasztalati úton történő 

ismeretszerzés (vízforralás után a forró gőz fölé hideg tányért teszünk, és a párát lecsapatjuk) 

A víz halmazállapot-változásaival kapcsolatos kísérletek elvégzése (olvadás, fagyás, párolgás, 

lecsapódás, forrás), a közben végbemenő kölcsönhatások, változások megfigyelése. Ok-

okozati összefüggések keresése a halmazállapot-változások és az egyes hétköznapi jelenségek 

között 

Kapcsolat keresése a víz halmazállapot-változásai és köznapi alkalmazásai között (pl.: hűtés 

jégkockával, melegítés gőzzel). Példák keresése a víz halmazállapot-változásaira a 

természetben 

Folyamatos megfigyelések és kísérletek a víz tisztaságával kapcsolatban. Környezetünkből 

vett vízminták egyszerű vizsgálata. Egyszerű eljárás a víz tisztítására, szűrésére 

A víz körforgásának megfigyelése a természetben. A körforgás egyes lépésein keresztül a már 

ismert fizikai változások megfigyelése 

Mozgások megfigyelése, csoportosítása (hely- és helyzetváltoztató mozgás). Példák keresése 

Mozgásállapot-változások: ütközések (rugalmas és rugalmatlan) végzése, a változások 

megfigyelése 

Az égést modellező kísérletek során a kiinduló és keletkező anyagok, a változás 

megfigyelése, az égés feltételeinek megismerése, éghető és nem éghető anyagok keresése és 

csoportosítása. Égéssel kapcsolatos vészhelyzetek felismerésének és kezelésének megismerése. A 

tűz és az égés szerepére példák keresése az ember életében 

TÉMAKÖR: Tájékozódás a térben 
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JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra  

A témakör feldolgozása a képességek fejlesztésére épül. A teljes témakör feldolgozásának 

javasolt ideje a harmadik tanév.  

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
ismeri és használja az életkorának megfelelő relációs szókincset; 

iránytű segítségével megállapítja és megnevezi a fő- és mellékvilágtájakat; 

irányokat ad meg viszonyítással; 

megkülönböztet néhány térképfajtát: domborzati, közigazgatási, turista-, autós; 

felismeri és használja az alapvető térképjeleket: felszínformák, vizek, települések, útvonalak, 

államhatárok. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
a tanterméről, otthona valamely helyiségéről egyszerű alaprajzot készít és leolvas; 

az iskola környezetéről egyszerű térképvázlatot készít;  

tájékozódik az iskola környékéről és településéről készített térképvázlattal és térképpel. Az 

iskola környezetéről egyszerű térképvázlatot készít;  

felismeri a különböző domborzati formákat, felszíni vizeket, ismeri jellemzőiket. Ezeket 

terepasztalon vagy saját készítésű modellen előállítja; 

felismeri lakóhelyének jellegzetes felszínformáit; 

domborzati térképen felismeri a felszínformák és vizek jelölését. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Megfigyelőképesség fejlesztése 

Leíró képesség fejlesztése 

Azonosító-megkülönböztető képesség fejlesztése 

Rendszerező képesség fejlesztése 

Analizáló-szintetizáló képesség fejlesztése 

Ok-okozati összefüggések feltárása tanítói segítséggel 

Téri tájékozódó képesség fejlesztése 

A fő- és mellékvilágtájak megnevezése, elhelyezése a térképen. Iránytű használata. Az 

égtájak azonosítása a közvetlen környezetben 

Az alaprajz, a térképvázlat és a térkép. Tájékozódás az alaprajz és a térképvázlat segítségével 

A felszínformák: hegy, hegység, domb, dombság, völgy, medence, síkság. Jelölésük a 

domborzati térképen 

A felszíni vizek fajtái (ér, patak, csermely, folyó, tó), jellemzőik, ábrázolásuk a domborzati 

térképen 

A külső erők (szél, víz) felszínformáló munkája 

FOGALMAK 

fő- és mellékvilágtáj, alaprajz, térképvázlat, térkép, domborzati térkép, közigazgatási térkép, 

autóstérkép, turistatérkép, felszínforma 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK  

Iránytű készítése, használatának gyakorlása, tájékozódási gyakorlatok a fő- és 

mellékvilágtájak helyzetének gyakorlására: a fő- és mellékvilágtájak megnevezése, 

elhelyezése térképen, az égtájak azonosítása a közvetlen környezetben 

Az alaprajz, vázlatrajz, térképvázlat és a térkép jellemzőinek megfigyelése, egy-egy konkrét 

példa összehasonlítása 

Alaprajz készítése az osztályteremről, a tanulók otthonáról, szobájáról. Tájékozódási 

gyakorlatok alaprajz, vázlatrajz és térképvázlat alapján 

Az iskola elhelyezése a településen belül és annak térképén  

A felszínformák elemei, jellemzőik megfigyelése (hegy, hegység, medence, völgy, domb, 

dombság, síkság). A jellemzőknek megfelelően homokból az egyes felszínformák kialakítása. 
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Jelölésük megfigyelése domborzati térképen, példák keresése hazánk domborzati térképén, 

valamint a lakóhelyen és annak környezetében 

A szél és a víz munkájának modellezése homokasztalon 

A felszíni vizek fajtáinak (ér, patak, csermely, folyó, tó), jellemzőik megfigyelése. A 

jellemzőknek megfelelően homokasztalon az egyes vizek kialakítása. Jelölésük megfigyelése 

domborzati térképen, példák keresése hazánk domborzati térképén, valamint a lakóhelyen és 

annak környezetében 

TÉMAKÖR: Hazánk, Magyarország 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra  

A témakör feldolgozása a képességek fejlesztésére épül. A teljes témakör feldolgozásának 

javasolt ideje a negyedik évfolyam.  

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
ismeri és használja az életkorának megfelelő térbeli relációs szókincset; 

megnevezi és iránytű segítségével megállapítja a fő- és mellékvilágtájakat, irányokat ad meg 

viszonyítással; 

felismeri és használja az alapvető térképjeleket: felszínformák, vizek, települések, útvonalak, 

államhatárok; 

megkülönböztet néhány térképfajtát: domborzati, közigazgatási, turista-, autós. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
iránytű segítségével megállapítja és megnevezi a fő- és mellékvilágtájakat; 

irányokat ad meg viszonyítással; 

térkép segítségével megnevezi Magyarország jellemző felszínformáit (síkság, hegy, hegység, 

domb, dombság), vizeit (patak, folyó, tó), ezeket terepasztalon vagy saját készítésű modellen 

előállítja; 

térkép segítségével megmutatja hazánk nagytájait, felismeri azok jellemző felszínformáit; 

térkép segítségével megnevezi hazánk szomszédos országait, megyéit, saját megyéjét, 

megyeszékhelyét, környezetének nagyobb településeit, hazánk fővárosát, és ezeket megtalálja 

a térképen is. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Megfigyelőképesség fejlesztése 

Leíró képesség fejlesztése 

Azonosító-megkülönböztető képesség fejlesztése 

Rendszerező képesség fejlesztése 

Analizáló-szintetizáló képesség fejlesztése 

Mérési technika fejlesztése 

Ok-okozati összefüggések feltárása tanítói segítséggel 

Téri tájékozódó képesség fejlesztése 

Magyarország helyzete, államhatárok, szomszédos országaink 

Tájékozódás Magyarország domborzati térképén: az alapvető térképjelek, felszínformák, 

vizek. Irányok, távolságok a térképen 

Hazánk nagytájainak elhelyezkedése, felszínformáik 

Tájékozódás hazánk közigazgatási térképén: megyék, saját lakóhely megyéje, 

megyeszékhelye, települések, saját település és a főváros helye hazánk térképén  

Fővárosunk, Budapest: híres épületek, főbb nevezetességek, hidak, közlekedés 

FOGALMAK 

térkép, domborzati térkép, közigazgatási térkép, felszínforma, megye, megyeszékhely, 

település, főváros 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Térképészeti gyakorlatok: 
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Magyarország elhelyezkedésének megfigyelése földgömb, Európa-térkép segítségével (Föld 

bolygó, Európa kontinens, Közép-Európa, Kárpát-medence) 

Magyarország domborzati térképén az alapvető térképjelek megfigyelése, megnevezése 

Magyarország államhatárainak, szomszédos országainak megkeresése, megnevezése 

domborzati, illetve közigazgatási térképen 

Hazánk felszínformáinak, vizeinek azonosítása domborzati térképen  

Irányok, távolságok, magassági számok leolvasása hazánk domborzati térképéről  

Magyarország nagy tájegységeinek felismerése, megkeresése Magyarország domborzati 

térképén 

Magyarország megyéinek, ezen belül a tanulók saját megyéjének, megyeszékhelyének, 

valamint Budapest megkeresése Magyarország közigazgatási térképén 

Lakóhelyhez közeli települések keresése, megnevezése térkép segítségével 

Fővárosunk néhány jellegzetes nevezetességének, épületeinek, hídjainak, közlekedésének 

megismerése tanulmányi kirándulás alkalmával, vagy képeken, multimédián keresztül 

Saját lakóhely, a lakóhely kulturális és természeti értékeinek bemutatása tablón vagy 

bemutató formájában 

TÉMAKÖR: Életközösségek lakóhelyünk környezetében 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra  

A témakör feldolgozása a képességek fejlesztésére épül. A javasolt óraszám nem feltétlenül 

egymást követő tanítási órákra vonatkozik. A teljes témakör feldolgozásának javasolt 

befejezése a negyedik tanév. Minden életközösség megismerését valós tapasztalatszerzési 

lehetőséghez – életközösségenként egy-egy tanulmányi sétához – szükséges kapcsolni. A 

tevékenységek végzése közben nem alakulnak ki kész fogalmak, hanem azok tapasztalati 

előkészítése történik.  

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
ismeri a lakóhelyéhez közeli életközösségek (erdő, mező-rét, víz-vízpart) főbb jellemzőit; 

felelősségtudattal rendelkezik a szűkebb, illetve tágabb környezete iránt; 

tevékenységeinek tapasztalatait szóban, rajzban, írásban rögzíti. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
felismeri a lakóhelyéhez közeli életközösségek és az ott élő élőlények közötti különbségeket 

(pl. természetes – mesterséges életközösség, erdő – mező, rét – víz, vízpart – park, díszkert – 

zöldséges, gyümölcsöskert esetében); 

megnevezi a megismert életközösségekre jellemző élőlényeket, használja az 

életközösségekhez kapcsolódó kifejezéseket;  

algoritmus alapján megfigyeli és összehasonlítja a saját lakókörnyezetében fellelhető 

növények és állatok jellemzőit. A megfigyelt tulajdonságok alapján csoportokba rendezi 

azokat; 
algoritmus alapján megfigyeli és összehasonlítja hazánk természetes és mesterséges élőhelyein, 

életközösségeiben élő növények és állatok jellemzőit. A megfigyelt jellemzőik alapján 

csoportokba rendezi azokat; 

konkrét példán keresztül megfigyeli és felismeri az élőhely, életmód és testfelépítés 

kapcsolatát; 

megfigyeléseit mérésekkel (például időjárási elemek, testméret), modellezéssel, egyszerű 

kísérletek végzésével (például láb- és csőrtípusok) egészíti ki; 

felismeri, hogy az egyes fajok környezeti igényei eltérőek; 

felismeri a megismert életközösségek növényei és állatai közötti jellegzetes kapcsolatokat;  

példákkal mutatja be az emberi tevékenység természeti környezetre gyakorolt hatását. 

Felismeri a természetvédelem jelentőségét; 
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felismeri, mely anyagok szennyezhetik környezetünket a mindennapi életben, mely szokások 

vezetnek környezetünk károsításához. Egyéni és közösségi környezetvédelmi cselekvési 

formákat ismer meg és gyakorol közvetlen környezetében (pl. madárbarát kert, iskolakert 

kiépítésében, fenntartásában való részvétel, iskolai környezet kialakításában, rendben 

tartásában való részvétel, települési természet- és környezetvédelmi tevékenységben való 

részvétel); 

elsajátít olyan szokásokat és viselkedésformákat, amelyek a károsítások megelőzésére 

irányulnak (pl. hulladékminimalizálás – anyagtakarékosság, újrahasznosítás, 

tömegközlekedés, gyalogos vagy kerékpáros közlekedés előnyben részesítése, 

energiatakarékosság). 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Megfigyelőképesség fejlesztése 

Leíró képesség fejlesztése 

Azonosító-megkülönböztető képesség fejlesztése 

Mérési technika fejlesztése 

Kísérletezéshez szükséges képességek fejlesztése 

Rendszerező képesség fejlesztése 

Analizáló-szintetizáló képesség fejlesztése 

Ok-okozati összefüggések feltárása tanítói segítséggel 

Környezettudatos magatartás fejlesztése 

A lakóhelyhez közeli életközösségek jellemzői: erdő, mező-rét, víz-vízpart 

Az egyes életközösségekben élő növények és állatok tulajdonságai 

A lakóhelyhez közeli életközösségek (erdő, mező-rét, víz-vízpart) élőlényeinek környezeti 

igényei, alkalmazkodása az élettelen környezeti tényezőkhöz (életmód, testfelépítés, 

viselkedés) 

A lakóhelyhez közeli életközösségek (erdő, mező-rét, víz-vízpart) növényei és állatai közötti 

jellegzetes kapcsolatok (például táplálkozási kölcsönhatások, búvóhely; élőhely) 

A megismert növények és állatok csoportosítási lehetőségei (pl. lágy szárú – fás szárú, fa – 

cserje, lombhullató – örökzöld; állatok: emlősök – madarak – rovarok – kétéltűek – hüllők – 

halak; életmód: ragadozók – növényevők – mindenevők; élőhely: háziállatok – vadon élő 

állatok, erdei – mezei – vízparton élő – az ember környezetében élő állatok) 

Az adott életközösség megismert növényeiből és állataiból egyszerű táplálékláncok és 

azokból táplálékhálózatok összeállítása 

A természetes és mesterséges életközösségek 

Az emberi tevékenység természeti környezetre gyakorolt hatása. Környezetvédelem 

 

 

FOGALMAK 

természetes és mesterséges életközösség, erdő, mező-rét, víz-vízpart, élőhely, életmód, 

környezeti igény, alkalmazkodás, testfelépítés, tápláléklánc, táplálékhálózat 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

A tanulók lakóhelyéhez közeli életközösségek (erdő, mező-rét, víz-vízpart) jellemzőinek 

megfigyelése, mérése (időjárás) tanulmányi séták során. A megfigyelések alapján az 

életközösségek összehasonlítása 

A természetes és mesterséges életközösségek összehasonlításához tanulmányi séta a közeli 

parkba, látogatás zöldséges-gyümölcsöskertbe. A hasonlóságok és különbözőségek 

összehasonlítása, megbeszélése, az ember hatásának megfigyelése 

Az életközösségek jellegzetes élőlényeinek csoportosítása élőhely szerint 

Az egyes életközösségek jellegzetes állatainak és növényeinek testfelépítése, algoritmus 

alapján történő megfigyelése, mérése (testméret mérése pl. életnagyságú rajzon) 
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A tapasztalatok alapján a növények és állatok igényeinek, élőhelyhez, életfeltételekhez való 

alkalmazkodásának (testfelépítés, életmód) megfigyelése, megbeszélése, modellezése (pl. 

csőr- és lábtípusok) 

Az életközösségek összetettségének megfigyelése, az ott élő növények és állatok közötti 

jellegzetes kapcsolatok megfigyelése, felismerése (táplálkozás, búvóhely) 

Táplálkozási kölcsönhatások alapján az állatok csoportosítása (ragadozó, növényevő, 

mindenevő). Az egyes életközösségekre jellemző táplálékláncok, táplálékhálózatok 

összeállítása 

Az iskolához legközelebb eső nemzeti park vagy tájvédelmi körzet megismerése, értékmentő 

munkájának megértése tanulmányi séta vagy osztálykirándulás alkalmával 

Az egyes életközösségekben élő élőlények testfelépítés, illetve életmód alapján történő 

összehasonlítása  

Osztálykert/iskolakert/madárbarát kert kialakítása során az ember felelősségének, szerepének 

megfigyelése 

TÉMAKÖR: Testünk, egészségünk  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra  

A témakör feldolgozása a képességek fejlesztésére épül. Az egészségtudatos életmód 

szokásainak kialakítása nem korlátozódhat csupán ennek a témakörnek a feldolgozására, 

hanem átfogóan kell megjelennie az iskolai nevelés egészében. Ez a témakör alapvetően a 

szomatikus neveléssel foglalkozik.  

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
ismeri az emberi szervezet fő életfolyamatait; 

tisztában van az egészséges életmód alapelveivel, összetevőivel, az emberi szervezet 

egészséges testi és lelki fejlődéséhez szükséges szokásokkal, azokat igyekszik betartani; 

felismeri az egészséges, gondozott környezet jellemzőit. Megfogalmazza, milyen hatással van 

a környezet az egészségére. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
felismeri és megnevezi az emberi test részeit, fő szerveit, ismeri ezek működését, szerepét;  

megnevezi az érzékszerveket és azok szerepét a megismerési folyamatokban; 

belátja az érzékszervek védelmének fontosságát, és ismeri ezek eszközeit, módjait; 

ismer betegségeket, felismeri a legjellemzőbb betegségtüneteket, a betegségek megelőzésének 

alapvető módjait. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Megfigyelőképesség fejlesztése 

Leíró képesség fejlesztése 

Azonosító-megkülönböztető képesség fejlesztése 

Rendszerező képesség fejlesztése 

Analizáló-szintetizáló képesség fejlesztése 

Ok-okozati összefüggések feltárása tanítói segítséggel 

Egészségtudatos magatartás fejlesztése 

Az emberi test fő testrészei, szervei 

A környezet és az ember egészsége közötti kapcsolat 

Legfontosabb érzékszerveink és szerepük a környezet megismerésében 

Az érzékszervek védelmét biztosító módszerek és eszközök, szabályok, helyes szokások  

A tanuláshoz szükséges helyes megvilágítás fontossága 

Az egészséges életmód alapvető elemei (testápolás, öltözködés, pihenés, mozgás, testtartás, 

táplálkozás, fertőző betegségek és balesetek megelőzése), alkalmazásuk a napi gyakorlatban 

A táplálkozás, az életmód és az ideális testsúly elérése/megtartása közötti kapcsolat. A helyes 

és helytelen étrend, az egészséges és egészségtelen ételek, italok. A folyadékfogyasztás 

szerepe. A helyes étkezési szokások 
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Az egészséges fejlődéshez szükséges élelmiszerek kiválasztása 

A megfelelő öltözködés 

A személyes higiéné 

A rendszeres testmozgás 

Aktív és passzív pihenés 

A lelki egészség 

A leggyakoribb betegségtünetek. A testhőmérséklet, láz mérése 

A betegségek megelőzése. A védőoltások szerepe 

Balesetek, megelőzésük  

FOGALMAK 

szerv, érzékszerv, testrész, szervezet, túlsúly, alultápláltság, egészség, betegség, 

egészségvédelem, egészségvédő szokások 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Az ember testrészeivel való megismerkedés mondóka segítségével, elmutogatásuk saját vagy 

osztálytárs testén  

Az egyes érzékszerveken keresztül történő érzékeléstípusokhoz kötődő érzékelhető 

tulajdonságok megfigyelésének gyakorlása (szem – látás: szín, alak, nagyság, felületi 

minőség; bőr – tapintás: alak, nagyság, felületi minőség, összenyomhatóság, tömeg, 

hőmérséklet; nyelv – ízlelés: íz; orr – szaglás: szag; fül – hallás: hang) 

Az érzékszervek védelmét biztosító szabályok, helyes szokások megismerése, gyakorlása és 

alkalmazása plakát készítésével, beszélgetéssel, szituációs játékkal. Személyes tapasztalat 

szerzése az érzékszervi és a mozgásszervi fogyatékkal élők életéről 

A legfontosabb szervek, szervrendszerek szerepének megfigyelése, felépítésük megbeszélése 

(keringési rendszer, váz- és izomrendszer, emésztő szervrendszer, a légzés szervrendszere), 

beszélgetés az egészséges fejlődésének feltételeiről. A testmozgás jelentőségének 

megbeszélése. A mozgás hatásának megfigyelése a pulzusra és a légzésszámra (méréssel) 

Az iskolás élettel kapcsolatos életmódbeli szokások tudatosítása és gyakorlása, az iskolában 

való helyes viselkedés és megfelelő öltözet megbeszélése (tanórán, különböző szabadidős 

foglalkozáson, szünetben), az iskolában dolgozók foglalkozásának összehasonlítása. 

Megszólítások, köszönés, udvariassági formulák használatának gyakorlása. A helyes 

öltözködési szokások szerepének megbeszélése, öltözködési tanácsok adásával egy-egy 

évszakhoz kapcsolódóan időjárás-előrejelzés értelmezése alapján 

Helyes tanulási szokások megfigyelése, megbeszélése 

A helyes táplálkozási szokások kialakítása: miből mennyit együnk? – mérések elvégzése, 

rögzítése a füzetbe rajzban, írásban. Az egészséges és egészségtelen ételek csoportosítása  

Az egyes évszakokhoz kötődő táplálkozási szokások megbeszélése, egy-egy évszakhoz 

kapcsolódó napi étrend tervezése. A nyári megnövekedett folyadékigény magyarázata 

Élelmiszerfajták megismerése, csoportosításuk tápanyagtartalmuk alapján 

Egy napi egészséges menü összeállítása. Egészségtelen italok cukortartalmának becslése, 

mérése kockacukor segítségével 

Helyes étkezési, viselkedési szokások alakítása szituációs játékokkal 

Ételek tárolásával kapcsolatos információk megbeszélése 

A helyes higiénés szokások és a szükséges eszközök megfigyelése, megismerése, a helyes és 

rendszeres testápolási szokások gyakorlása 

Pihenés fontosságáról való beszélgetés, példák gyűjtése az aktív és passzív pihenésre 

Az emberek hasonló és különböző külső és belső tulajdonságai, az emberi hangulatok, 

magatartásformák megismerése megfigyelésekkel (egymáson, képen, szituációs játék során) 

Fogyatékossággal és megváltozott munkaképességgel rendelkezők elfogadásának ösztönzése 

szituációs játékokkal/beszélgetőkör kialakításával 

Az egészségünket károsító és védő szokások csoportosítása. A leggyakoribb betegségtünetek 

(pl. láz, hányás, hasmenés, gyengeség, levertség) felismerésének gyakorlása konkrét 
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példákon, szituációkon keresztül. A betegségek okainak, megelőzésének megismerése, a 

fertőző betegségek megelőzési módjainak gyakorlása. A testhőmérséklet, láz mérése 

A balesetek okainak megfigyelése képek, videók segítségével, beszélgetés a megelőzés 

fontosságáról. A segítségkérés módjainak megismerése baleset esetén szituációs játékkal. 
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 Természettudomány 
 

A természettudomány tantárgy alapvető szerepet játszik a tudományos és technológiai 

műveltség kialakításában a természettudományokkal való ismerkedés korai szakaszában. 

Összekötő szerepet tölt be az alsó tagozatos környezetismeret és a 7. osztálytól diszciplináris 

keretek között oktatott természettudományos tárgyak (biológia, fizika, földrajz, kémia) között. 

Ugyanakkor a tantárgynak van egy horizontális vetülete is, hiszen a természettudományi 

tanulmányok sok esetben építenek a más tantárgyak (főleg a magyar, a matematika és a 

történelem) keretében megszerzett tudásra, készségekre, kompetenciákra. 

A fenti megállapításokból kiindulva a természettudomány tárgy négy olyan alapdiszciplína 

(biológia, fizika, földrajz és kémia) köré szerveződik, amelyek a természeti 

törvényszerűségek, rendszerek és folyamatok megismerésével foglalkoznak. Ennek 

megfelelően a természettudomány tárgy célja e komplex tudásanyag integrálása az egyes 

természeti rendszerek közötti alapvető összefüggésekre való rávilágítás révén.  

A természettudomány tanulási-tanítási folyamatában alapvető szerepe van a tanulók számára 

releváns problémák, életszerű helyzetek megismerésének, amit a felvetett probléma integrált 

szemléletű tárgyalásával, a tanulók aktív közreműködésével, egyszerű – akár otthon is 

elvégezhető – kísérletek tervezésével, végrehajtásával, megfigyelésével és elemzésével 

érhetünk el. Mindezeket nagyon fontos kiegészíteni terepi tevékenységekkel is, ami nem 

csupán a természetben történő vizsgálódást jelenti, hanem akár városi környezetben (pl. 

múzeum, állatkert, park stb.) is megvalósulhat. Az élményszerű, a tanulók gondolkodásához, 

problémáihoz közel álló, gyakorlatorientált, ún. kontextusalapú tananyag-feldolgozás jóval 

több sikerrel kecsegtet, mint a hagyományos, eddig megszokott tananyagszervezés, 

amennyiben az előbbi az ismeretek rendszerezésével zárul. 

A természettudomány tananyaga tehát mindenkihez szól, nem csak azokhoz, akik a 

későbbiekben komolyabban szeretnének természettudományokkal foglalkozni. Szervesen 

kell, hogy kötődjön a hétköznapi élethez, és erősen gyakorlatorientált. Feltárja a 

természettudományok társadalmunkban és az egyén életében betöltött szerepét. Nem 

tartalmaz sok ismeretet és fogalmat, viszont annál több gyakorlati jellegű tevékenységet, 

megfigyelést, tapasztalást épít be. Hagy időt az elmélyült feldolgozásra, az esetleges 

megértési problémák megbeszélésére, tekintettel van az információfeldolgozás 

memóriakapacitására, a kognitív terhelésre. Kerüli a sok új információt tartalmazó témákat. 

Figyel a megfelelő, már részben szakmai nyelvhasználatra és kommunikációra. A tárgy célja 

inkább a fogalmi megértés, és nem az információk szigorú megtanítása; valódi 

problémamegoldást kínál. Előnyben részesíti az életszerű természettudományos problémák 

csoportmunkában (projektmódszerrel, kutatásalapú tanítással) történő feldolgozását. 

Megfelelően használja a kísérleteket, a terepi foglalkozásokat, megfigyeléseket, melyeknek 

mindig világos a célja, és a manuális készségek mellett a fogalmi megértést is fejlesztik. 

Hangsúlyozza a kísérleti problémamegoldás lépéseit, különös tekintettel a várható eredmény 

becslésére (hipotézisalkotásra). Az ellenőrzés során döntően a megértést, a logikus 

gondolkodást, és nem a magolás eredményét méri. 

A természettudomány tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az 

alábbi módon fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A természettudomány tanulásának belső motivációs bázisa a 

természet, az élő és élettelen környezeti jelenségek iránti gyermeki érdeklődés, amelyet a 

tantárgy tudatos ismeretszerzéssé alakít át. A kezdetben több támogatással, később egyre 

önállóbban végzett természettudományos megfigyelések és kísérletek alapján a tanuló átéli a 

tudásszerzés aktív folyamatát. A természettudomány vizsgálati témáit és módszereit a tanuló 



 
 

123 

 

össze tudja kapcsolni a mindennapi élet kontextusaival, a tudás alkalmazhatósága az 

önirányító tanulás képességét is erősíti.  

A kommunikációs kompetenciák: A természettudomány tantárgy és általában a 

természettudományok azon képességeket fejlesztik, amelyek révén a tanuló megtanulja 

világosan, röviden és pontosan kifejezni saját gondolatait, megfigyeléseit és tapasztalatait.  

A digitális kompetenciák: A gyermekek számára természetes a digitális technológia jelenléte 

és aktív részesei a digitális kultúrának, ez azonban nem jelenti azt, hogy ne lenne szükséges és 

fontos a digitális kompetenciáik fejlesztése. A tantárgy által felölelt tudományterületek 

számos lehetőséget kínálnak a digitális kompetenciák fejlesztésére, hiszen a technológia jól 

alkalmazható a megismerés, az együttműködés, az információk kritikus értelmezése, az 

értékelés és alkotás során, illetve a természettudományos gondolkodás tanításakor. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A természettudományok alapvetően 

gyakorlatorientált, tapasztalatokon alapuló tudományok, ahol a minőségi tulajdonságok 

mellett a mennyiségi viszonyok vizsgálata is elengedhetetlen. Sok esetben ez csak statisztikus 

gondolkodással lehetséges. Ugyancsak fontos cél az elemző gondolkodás kialakítása is. Mivel 

a természettudomány tantárgy alapvetően integráló jellegű, ezért szinte minden témakör 

fejleszti a tanuló rendszerszintű, komplex gondolkodását. Ez az olyan problémakörök 

tárgyalásánál a leghangsúlyosabb, amelyeknek több diszciplínát is érintő vetülete van. Ilyen 

például a víz vagy a levegő témaköre, vagy akár a globális éghajlatváltozás. A kísérletek, 

terepi megfigyelések számos egyedi jelenséget tárnak fel, ezek tanulságainak levonásához az 

induktív gondolkodás képességét is fejleszteni kell. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: Mivel a természettudomány alapvetően 

gyakorlatorientált tantárgy, a tudás elsajátításához alkalmazott módszerek között nagyon 

gyakran szerepel a társakkal együttműködést igénylő csoportmunka, amely során a tanuló 

felismeri feladatát, szerepét a csoportban, csoporttagként a társakkal együtt végez különböző 

tevékenységeket, illetve megfelelő készségek birtokában igény szerint csoportvezetői szerepet 

vállalhat.  

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A 

természeti/környezeti nevelési célok eléréséhez az ismeretszerzés mellett 10–12 éves 

korosztályban kiemelt fontosságú a természetből érkező érzelmi hatások befogadása, amelyek 

akár egy életre is meghatározhatják a gyerekek természettudományokhoz történő hozzáállását, 

attitűdjét. Gyakran ez az érzelmi hatás kreatív alkotásokban kerül kifejezésre, amit 

felerősíthetünk a természetben történő vizsgálódás, tapasztalás élményével.  

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A természettudományos 

diszciplínák közül szinte mindegyikre jellemző, hogy a nagyon komoly elméleti tudás mögött 

a társadalmi hasznosulást nagyban segítő, gyakorlati alkalmazásuk is van. Ezt az adottságot 

remekül ki lehet használni a gazdasági élet szereplőivel, gyárakkal, cégekkel történő 

együttműködés kialakítására, amelynek a természettudomány tantárgy keretein belül még 

elsősorban gyakorlati ismeretszerző, közvetlen tapasztalást segítő szerepe lehet. A jövőbeni 

pályaorientáció, életpálya-tervezés és munkavállalás szempontjából az ilyen tapasztalatok 

kulcsfontosságú szerepet tölthetnek be. 

 

5–6. évfolyam 

Az 5–6. osztályos korcsoport sajátosságaiból adódóan a gyerekek többnyire érdeklődéssel 

fordulnak az élő és élettelen környezet, a természet felé. Erre az érdeklődésre alapozva kell 

biztosítani számukra azoknak a készségeknek és képességeknek a fejlesztését, amelyek 

alkalmassá teszik majd őket a felsőbb évfolyamokon a magasabb szintű természettudományok 

világában történő eligazodásra. A természettudomány tanításának legfontosabb célja tehát 

azoknak a képességeknek, készségeknek, szokásoknak a fejlesztése, amelyeket alsó tagozaton 

a környezetismeret tantárgy alapozott meg, és amelyek a felsőbb évfolyamokon a 

természettudományos tárgyak tanulásához szükségesek.  
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Az életkorból és a fejlesztési feladatokból következően biztosítani kell, hogy a tanulók 

cselekvő tapasztalatszerzés útján már haladó szinten és integrált módon sajátítsák el a 

természettudományos ismeretszerzés módszereit, és ne diszciplináris természettudományos 

tárgyakat tanuljanak egymás mellett az összefüggések nélkülözésével. A tanulási folyamat 

során a későbbi diszciplináris tárgyakat megalapozó ismeretanyag megtanulása mellett az 

ismeretszerző módszerek elsajátítása, begyakorlása a fő cél.  

A megfigyelés, leírás, összehasonlítás, csoportosítás, rendezés, mérés, kísérletezés módszereit 

önállóan gyakorolva fejlődik a tanulók megfigyelő-, leíró, azonosító és megkülönböztető 

képessége, mérési technikája, amelyet az alsó tagozattal ellentétben már tanári segítség nélkül 

is képesek megvalósítani. A megfigyelt jelenségeket ezután leírják valamilyen formában, ami 

ebben az életkorban nem csak írás lehet, hanem gyakran rajz vagy más manuális, illetve 

verbális készségeket igénylő forma. Az alapvető mennyiségek mérését a tanulók már alsó 

tagozaton megbízhatóan elsajátították, 5–6. osztályban ennek elmélyítése és begyakorlása, a 

mérendő mennyiségek körének kibővítése történik, hiszen a mérés módszerét a későbbiekben 

minden természettudományos tárgy alkalmazza. A tanulók egyszerű kísérletek 

megtervezésével, kivitelezésével és a következtetések levonásával készülnek fel a felsőbb 

évfolyamokon is jellemző természettudományos kísérletezésekre. 

Az időben és térben történő tájékozódás képességének elsajátítása is alapvetően gyakorlati 

feladatok megoldásával történik. A tanulóknak fejlődik a szemléleti térképolvasási képessége, 

amit több, terepen töltött tanóra alkalmával tudnak begyakorolni. Az időbeli tájékozódás 

fejlesztése során a tanulók megismerik az időbeli dimenziókat a földtörténeti időskálától a 

másodperc tört része alatt lejátszódó kémiai reakciókig. 

A kétéves ciklus során a tanulók megismerik a növények és állatok testfelépítését, jellemző 

tulajdonságait, a természetben és az ember szempontjából betöltött szerepüket. Tágítva a kört, 

az életközösségek vizsgálata során megértik az élő és élettelen környezet kölcsönhatásait, a 

szervezet és az életmód összefüggéseit. Részletesen foglalkoznak az élő és élettelen 

környezeti elemeket érintő környezet- és természetvédelmi problémákkal, valamint a 

fenntartható fejlődés témakörével is. Külön témakör foglalkozik az emberi szervezet 

felépítésével és működésének megismerésével, amelyen belül nagy hangsúlyt kap a testi és 

lelki egészség megőrzésének és az egészséges életmódnak a kérdésköre.  

Külön témakör foglalkozik az élettelen környezet elemeivel, ezek állandóságával és 

változásaival. Hangsúlyosan jelenik meg a rendszerek törvényszerűségeinek vizsgálata, a 

felépítés és az alkalmazhatóság összefüggései, az anyag és az energia témaköre. A témakör a 

természettudományos elgondolások mellett számos esetben a folyamatok olyan társadalmi 

vetületeire is rávilágít, mint például az energiatakarékosság, ezzel is hangsúlyozva az emberi 

felelősséget az egészség és a természeti-környezeti rendszerek védelmében. 

Az 5–6. évfolyamon a természettudomány tantárgy alapóraszáma: 136óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve óraszám 

Anyagok és tulajdonságaik 12 

Mérések, mértékegységek, mérőeszközök 7 

Megfigyelés, kísérletezés, tapasztalás 8 

Tájékozódás az időben 6+1 

Alapvető térképészeti ismeretek 7+1 

Topográfiai alapismeretek 7+1 

Gyakorlati jellegű térképészeti ismeretek (Az iskola környékének 

megismerése során, terepi munkában) 
7+1 

A növények testfelépítése 10+1 

Az állatok testfelépítése 10+1 

Az erdők életközössége és természeti-környezeti problémái 11 
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A mezők és a szántóföldek életközössége, természeti-környezeti 

problémái 
9 

Vízi és vízparti életközösségek és természeti-környezeti problémái 10 

Az emberi szervezet felépítése, működése, a testi-lelki egészség 10 

Az energia 6 

A Föld külső és belső erői, folyamatai 10+1 

Alapvető légköri jelenségek és folyamatok 6+1 

Összes óraszám: 136+8 

 

5. évfolyam 
TÉMAKÖR  ÓRASZÁM 

A növények testfelépítése 10+1 óra 

Az állatok testfelépítése 10+1 óra 

Anyagok és tulajdonságaik 12 

Mérések, mértékegységek, mérőeszközök 7 

Alapvető térképészeti ismeretek 7 + 1 

Tájékozódás az időben 6+1 

Topográfiai alapismeretek 7 + 1 

Alapvető légköri jelenségek és folyamatok 6 +1óra 

 

 
TÉMAKÖR: Anyagok és tulajdonságaik 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
felismeri és megfigyeli a környezetben előforduló élő és élettelen anyagokat, megadott vagy 

önállóan kitalált szempontok alapján csoportosítja azokat; 

felismer és megfigyel különböző természetes és mesterséges anyagokat, ismeri azok 

tulajdonságait, felhasználhatóságukat, ismeri a természetes és mesterséges környezetre 

gyakorolt hatásukat; 

önállóan végez becsléseket, méréseket és használ mérőeszközöket különféle fizikai 

paraméterek meghatározására; 

önállóan végez egyszerű kísérleteket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
korábbi tapasztalatai és megfigyelései révén felismeri a víz különböző tulajdonságait, 

különböző szempontok alapján rendszerezi a vizek fajtáit; 

megfigyeli a különböző halmazállapot-változásokhoz (olvadás, fagyás, párolgás, forrás, 

lecsapódás) kapcsolódó folyamatokat, példákat gyűjt hozzájuk a természetben, a háztartásban 

és az iparban;  

bizonyítja és hétköznapi példákkal alátámasztja a víz fagyásakor történő térfogat-növekedést;  

kísérletek során megfigyeli a különböző halmazállapotú anyagok vízben való oldódásának 

folyamatát; 

felismeri az olvadás és az oldódás közötti különbséget kísérleti tapasztalatok alapján;  

elsajátítja a tűzveszélyes anyagokkal való bánásmódot, tűz esetén ismeri a szükséges 

teendőket;  

megfigyeli a talaj élő és élettelen alkotóelemeit, tulajdonságait, összehasonlít különböző 

típusú talajféleségeket, valamint következtetések révén felismeri a talajnak mint rendszernek a 

komplexitását; 

korábbi tapasztalatai és megfigyelései révén felismeri a levegő egyes tulajdonságait; 

vizsgálat révén azonosítja a tipikus lágy szárú és fás szárú növények részeit; 
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megkülönbözteti a hely- és helyzetváltoztatást, és példákat keres ezekre megadott szempontok 

alapján.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A közvetlen környezet anyagai  

Az élő és élettelen anyag minőségi tulajdonságai 

Természetes és mesterséges anyagok tulajdonságai 

Természetes és mesterséges anyagok felhasználhatósága 

Természetes és mesterséges anyagok környezetre gyakorolt hatásai 

A közvetlen környezet anyagainak csoportosítási lehetőségei 

Az anyagok különböző halmazállapotai 

Halmazállapot-változások 

A halmazállapot-változás összefüggése a hőmérséklettel 

A víz fagyásakor történő térfogat-növekedés 

Halmazállapot-változások a természetben, a háztartásban és az iparban 

Az oldódás 

Az olvadás és oldódás közti különbség 

Tűzveszélyes anyagok 

A talaj tulajdonságai, szerepe az élővilág és az ember életében 

A talaj szerkezete, fő alkotóelemei 

A talaj szennyeződése, pusztulása és védelme 

A víz tulajdonságai, megjelenési formái, szerepe az élővilág és az ember életében 

A levegő tulajdonságai, összetétele, szerepe az élővilág és az ember életében 

Hely- és helyzetváltoztatás 

FOGALMAK 
anyag, halmazállapot, halmazállapot-változás, olvadás, fagyás, párolgás, forrás, lecsapódás, 

oldódás, éghető, éghetetlen, talaj, humusz, talajnedvesség, légnyomás, hőmérséklet, mozgás, 

helyváltoztatás, helyzetváltoztatás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
Vizsgálatok elvégzése a víz különböző halmazállapotú formáival, a tapasztalatok rögzítése 

rajzban és írásban 

Különböző halmazállapotú anyagok tulajdonságainak vizsgálata, a tapasztalatok rögzítése 

rajzban és írásban 

Poszter vagy kiselőadás készítése a természetben és/vagy a háztartásban könnyen 

megfigyelhető halmazállapot-változásokról 

Egyszerű kísérletek elvégzése vízzel és különböző oldandó anyagokkal az oldódás és az 

oldhatatlanság megfigyelésére 

Egyszerű kísérletek elvégezése a talaj tulajdonságainak (szín, szerkezet, mésztartalom, 

szervesanyag-tartalom) meghatározására, a tapasztalatok rajzban és/vagy írásban történő 

rögzítése 

Vizsgálódás a talajréteg felszínének lepusztulásával kapcsolatban  

A levegő jelenlétének kimutatása egyszerű kísérletekkel 

Tipikus lágy szárú és fás szárú növényi részek vizsgálata nagyítóval, esetleg mikroszkóppal, a 

tapasztalatok rajzban és/vagy írásban történő rögzítése 

TÉMAKÖR: Mérések, mértékegységek, mérőeszközök 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
felismeri és megfigyeli a környezetben előforduló élő és élettelen anyagokat, megadott vagy 

önállóan kitalált szempontok alapján csoportosítja azokat; 



 
 

127 

 

felismer és megfigyel különböző természetes és mesterséges anyagokat, ismeri azok 

tulajdonságait, felhasználhatóságukat, ismeri a természetes és mesterséges környezetre 

gyakorolt hatásukat; 

önállóan végez becsléseket, méréseket és használ mérőeszközöket különféle fizikai 

paraméterek meghatározására; 

önállóan végez egyszerű kísérleteket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
önállóan végez becsléseket, méréseket és használ mérőeszközöket a hőmérséklet, a hosszúság, 

a tömeg, az űrtartalom és az idő meghatározására;  

észleli, méri az időjárási elemeket, a mért adatokat rögzíti, ábrázolja; 

Magyarországra vonatkozó adatok alapján kiszámítja a napi középhőmérsékletet, a napi és évi 

közepes hőingást; 

leolvassa és értékeli a Magyarországra vonatkozó éghajlati diagramok és éghajlati térképek 

adatait. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Az élő és élettelen anyag mérhető jellemzői 

Mérési eljárások, mérőeszközök használata 

Az időjárási elemek mérése, a mért adatok rögzítése, ábrázolása 

A napi középhőmérséklet számítása 

A napi és az évi hőingás számítása 

Hazánkra vonatkozó éghajlati diagramok és éghajlati térképek leolvasása és értékelése 

FOGALMAK 
becslés, időjárás, éghajlat, középhőmérséklet, hőmérséklet-változás, éghajlati diagram, 

éghajlati térkép, hőmérséklet, csapadék 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
Az iskola vagy a közeli park területén becslések elvégzése a hőmérséklet, a hosszúság, a 

tömeg, az űrtartalom és az idő meghatározására 

Természeti rekordok, legek mérhető tulajdonságainak gyűjtése 

Az iskola vagy a közeli park területén mérések elvégzése releváns mérőeszközökkel a 

hőmérséklet, a hosszúság, a tömeg, az űrtartalom és az idő meghatározására 

Valós adatsorok alapján középhőmérséklet és hőingás számítása 

TÉMAKÖR: Tájékozódás az időben 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6+1óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
felismeri az idő múlásával bekövetkező változásokat és ezek összefüggéseit az élő és élettelen 

környezet elemein; 

tudja értelmezni az időt különböző dimenziójú skálákon. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
tervet készít saját időbeosztására vonatkozóan; 

megfigyeli a természet ciklikus változásait; 

megérti a Föld mozgásai és a napi, évi időszámítás közötti összefüggéseket;  

modellezi a Nap és a Föld helyzetét a különböző napszakokban és évszakokban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Idő és időtartam mérése különböző dimenziójú skálákon 

Az idő mértékegységei 

Napirend, hetirend tervezése 

A Föld mozgásai és a napi, évi időszámítás összefüggései 

A napszakok váltakozása 

Az évszakok váltakozása 

FOGALMAK 
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idő, napszak, évszak, a Föld forgása, a Föld keringése, tengelyferdeség 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
Napirend és hetirend készítése 

A Föld és a Hold mozgásainak modellezése 

A földi időszámítással kapcsolatos egyszerű feladatok megoldása (helyi idő, zónaidő) 

Időszalag készítése a földtörténetre, az emberi történelemre, egy ember életére 

Poszter készítése az évszakok jellemzőiről hazánkban és Föld más tájain. 

TÉMAKÖR: Alapvető térképészeti ismeretek 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 7+1 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
meghatározza az irányt a valós térben; 

érti a térkép és a valóság közötti viszonyt; 

tájékozódik a térképen és a földgömbön. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
mágneses kölcsönhatásként értelmezi az iránytű működését; 

felismeri a felszínformák ábrázolását a térképen; 

megérti a méretarány és az ábrázolás részletessége közötti összefüggéseket;  

fő- és mellékégtájak segítségével meghatározza különböző földrajzi objektumok egymáshoz 

viszonyított helyzetét;  

felismeri és használja a térképi jelrendszert és a térképfajtákat (domborzati térkép, 

közigazgatási térkép, autós térkép, turistatérkép). 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Térbeli tájékozódás fejlesztése valós környezetben és térképen 

Irány meghatározása térképen 

A valóság és a térképi ábrázolás összefüggései 

A térábrázolás különböző formái 

Felszínformák ábrázolása 

A térkép jelrendszere 

A méretarány és az ábrázolás részletessége közti összefüggés 

Térképek ábrázolási és tartalmi különbségei 

A térképek fajtái 

FOGALMAK 
fő- és mellékvilágtáj, térkép, térképi jelrendszer, méretarány, vonalas aránymérték, 

domborzati térkép, közigazgatási térkép, turistatérkép, autós térkép 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
Terepi vagy iskolai környezetben végzett gyakorlatok megoldása iránytűvel 

Iránytű készítése 

Tájékozódási gyakorlatok iránytű nélkül a természetben 

Magyarország nagytájainak bemutatása 

Távolságmérési feladatok elvégzése különböző méretarányú térképeken  

Különböző objektumok egymáshoz viszonyított helyzetének meghatározása a térképen az 

égtájak megjelölésével 

Kirándulás, túraútvonal tervezése 

TÉMAKÖR: Topográfiai alapismeretek 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 +1 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
meghatározza az irányt a valós térben; 

érti a térkép és a valóság közötti viszonyt; 

tájékozódik a térképen és a földgömbön. 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
felismeri a földrészeket és az óceánokat a különböző méretarányú és ábrázolásmódú 

térképeken; 

felismeri a nevezetes szélességi köröket a térképen; 

megfogalmazza Európa és Magyarország tényleges és viszonylagos földrajzi fekvését; 

ismeri a főfolyó, a mellékfolyó és a torkolat térképi ábrázolását;  

felismeri és megnevezi a legjelentősebb hazai álló- és folyóvizeket; 

bejelöli a térképen Budapestet és a saját lakóhelyéhez közeli fontosabb nagyvárosokat és a 

szomszédos országokat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Tájékozódás hazánk domborzati és közigazgatási térképén 

Tájékozódás a földgömbön 

Földrészek, óceánok  

Nevezetes szélességi körök 

Tényleges és viszonylagos földrajzi helyzet 

Főfolyó, mellékfolyó, torkolat 

Legfontosabb hazai álló- és folyóvizek  

Budapest, a tanuló lakóhelye és a szomszédos országok bejelölése a térképen 

FOGALMAK 
földgömb, Egyenlítő, Ráktérítő, Baktérítő, északi sarkkör, déli sarkkör, Északi-sark, Déli-

sark, tényleges földrajzi helyzet, viszonylagos földrajzi helyzet, főfolyó, mellékfolyó, torkolat 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
Kontinensek ábrázolása: gömbfelületen, síkban, kontinens puzzle készítése 

Földrajzi legek gyűjtése: kontinensek, magasságok, mélységek, folyók, tavak… 

Települések és egyéb térképi objektumok helymeghatározása a fokhálózat segítségével 

Kiselőadás, poszter készítése a nagy földrajzi felfedezésekről 

TÉMAKÖR: A növények testfelépítése 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 +1 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
komplex rendszerként értelmezi az élő szervezeteket és az ezekből felépülő 

élőlénytársulásokat; 

tisztában van az életfeltételek és a testfelépítés közti kapcsolattal; 

tisztában van azzal, hogy az élő rendszerekbe történő beavatkozás káros hatásokkal járhat.  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
felismeri és megnevezi a növények életfeltételeit, életjelenségeit;  

összehasonlít ismert hazai termesztett vagy vadon élő növényeket adott szempontok 

(testfelépítés, életfeltételek, szaporodás) alapján; 

felismeri és megnevezi a növények részeit, megfigyeli jellemzőiket, megfogalmazza ezek 

funkcióit;  

összehasonlítja ismert hazai termesztett vagy vadon élő növények részeit megadott 

szempontok alapján;  

ismert hazai termesztett vagy vadon élő növényeket különböző szempontok szerint 

csoportosít; 

azonosítja a lágy szárú és a fás szárú növények testfelépítése közötti különbségeket.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A növények életfeltételeinek igazolása 

Ismert növények összehasonlítása és csoportosítása megadott szempontok alapján  

Növényi részek (gyökér, szár, levél, virágzat, termés) és funkcióik megnevezése 

Lágyszárúak és fásszárúak testfelépítése 

Növények életciklusainak vizsgálata jellegzetes zöldségeink, gyümölcsféléink példáján 
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Biológiai védekezés formái a kertekben 

FOGALMAK 
életfeltétel, életjelenség, lágy szárú, fás szárú, zöldség, gyümölcs, kultúrnövény 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
Egynyári növények egyedfejlődésének megfigyelése 

Növények életfeltételeinek vizsgálata 

Növényi szervek (gyökér, szár, levél, virág, termés) megfigyelése nagyítóval, esetleg 

mikroszkóppal, a tapasztalatok rögzítése rajzban vagy írásban 

Terepi körülmények között növények meghatározása növényhatározó, esetleg online 

alkalmazás segítségével 

Kiselőadás tartása a híres magyar zöldség- és gyümölcsfajtákról  

Kerti kártevő rovarok testfelépítésének vizsgálata nagyítóval, esetleg sztereómikroszkóppal, a 

tapasztalatok rajzban és/vagy írásban történő rögzítése 

Madárodú, madáretető, madárkalács készítése 

Kerti kalendárium, kerti vetésforgó összeállítása 

TÉMAKÖR: Az állatok testfelépítése 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 +1 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
komplex rendszerként értelmezi az élő szervezeteket és az ezekből felépülő 

élőlénytársulásokat; 

tisztában van az életfeltételek és a testfelépítés közti kapcsolattal; 

tisztában van azzal, hogy az élő rendszerekbe történő beavatkozás káros hatásokkal járhat.  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
felismeri és megnevezi az állatok életfeltételeit és életjelenségeit; 

összehasonlít ismert hazai házi vagy vadon élő állatokat adott szempontok (testfelépítés, 

életfeltételek, szaporodás) alapján; 

felismeri és megnevezi az állatok testrészeit, megfigyeli jellemzőiket, megfogalmazza ezek 

funkcióit; 

az állatokat különböző szempontok szerint csoportosítja; 

azonosítja a gerinctelen és a gerinces állatok testfelépítése közötti különbségeket;  

mikroszkóp segítségével megfigyel egysejtű élőlényeket.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Az állatok életfeltételeinek igazolása 

Ismert hazai házi vagy vadon élő állatok összehasonlítása és csoportosítása megadott 

szempontok alapján  

Állati testrészek és funkcióik megnevezése 

Gerinctelenek és gerincesek testfelépítése  

Egysejtű élőlények vizsgálata 

Házi és ház körüli vagy vadon élő állatok testfelépítése és mozgásuk kapcsolatának vizsgálata 

Házi, ház körüli vagy vadon élő gerincesek és gerinctelen állatok életciklusának vizsgálata 

FOGALMAK 
gerinctelen, gerinces, egysejtű, ragadozó, mindenevő, növényevő, háziállat, vadon élő állat 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
Állati szervek (pl. csigaház, rovarláb, rovarszárny, madártoll, szőr, köröm stb.) megfigyelése 

nagyítóval, esetleg mikroszkóppal, a tapasztalatok rögzítése rajzban és írásban  

Terepi körülmények között állatok meghatározása állathatározó, esetleg online alkalmazás 

segítségével 

Állati eredetű anyagok vizsgálata, pl. fehérje, zsírszerű anyagok, szaru, csont 

Kiselőadás tartása háziállat választásáról, gondozásáról, neveléséről 

Látogatás magyar állatfajtákat bemutató majorban, állatparkban 
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TÉMAKÖR: Alapvető légköri jelenségek és folyamatok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 +1 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
összetett rendszerként értelmezi az egyes földi szférák működését; 

ismeri a természeti erőforrások energiatermelésben betöltött szerepét; 

tisztában van a természeti erők szerepével a felszínalakításban. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
megnevezi az éghajlat fő elemeit; 

jellemzi és összehasonlítja az egyes éghajlati övezeteket (forró, mérsékelt, hideg);  

értelmezi az évszakok változását; 

értelmezi az időjárás-jelentést; 

piktogramok alapján megfogalmazza a várható időjárást.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Az éghajlat elemei 

A forró, a mérsékelt és a hideg éghajlati övezet jellemzése 

Időjárás-jelentés 

Várható időjárás 

Időjárási piktogramok 

FOGALMAK 
időjárás, éghajlat, éghajlati övezet, időjárás-jelentés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
Kiselőadás, poszter készítése az egyes éghajlati övek jellegzetességeiről 

Időjárás-jelentés készítése piktogramokkal 

Számítási feladatok elvégzése valós időjárási, éghajlati adatokkal 

Időjárási mérőállomás készítése az iskola udvarán vagy a tanterem ablakában 

Időjárás-megfigyelési projekt: mérési feladatok (hőmérséklet, napsütés, szélerősség 

jellemzése, csapadékmennyiség, csapadékfajta), összevetés az előrejelzéssel, állatok 

viselkedésének megfigyelése időjárás-változást megelőzően, tapasztalatok rögzítése írásban, 

grafikonok, rajzok segítségével 

 

 

6. évfolyam 
Témakör  Óraszám 

Az erdők életközössége és természeti-

környezeti problémái 

11 óra 

A mezők és a szántóföldek életközössége, 

természetikörnyezeti problémái 

9 óra 

Vízi és vízparti életközösségek és 

természeti-környezeti problémái 

10 óra 

Az emberi szervezet felépítése, működése, a 

testi-lelki egészség 

10 óra 

A Föld külső és belső erői, folyamatai 10+1 óra 

Megfigyelés, kísérletezés, tapasztalás 8 óra 

Gyakorlati jellegű térképészeti ismeretek 

(Az iskola környékének megismerése során, 

terepi munkában) 

7 óra 

Energia 6 óra 
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TÉMAKÖR: Az erdők életközössége és természeti-környezeti problémái 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 11 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
komplex rendszerként értelmezi az élő szervezeteket és az ezekből felépülő 

élőlénytársulásokat; 

tisztában van az életfeltételek és a testfelépítés közti kapcsolattal; 

tisztában van azzal, hogy az élő rendszerekbe történő beavatkozás káros hatásokkal járhat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
megfigyeli hazánk erdei élőlénytársulásainak főbb jellemzőit; 

életközösségként értelmezi az erdőt; 

felismeri és magyarázza az élőhely-életmód-testfelépítés összefüggéseit az erdők 

életközössége esetén; 

példákkal bizonyítja, rendszerezi és következtetéseket von le az erdei élőlények környezethez 

történő alkalmazkodására vonatkozóan; 

táplálékláncokat és azokból táplálékhálózatot állít össze a megismert erdei növény- és 

állatfajokból; 

példákon keresztül bemutatja az erdőgazdálkodási tevékenységek életközösségre gyakorolt 

hatásait; 

tisztában van az erdő természetvédelmi értékével, fontosnak tartja annak védelmét.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Az élő és élettelen környezeti tényezők szerepének bemutatása az erdők kialakulásában 

A növényzet környezeti igénye és előfordulása közti összefüggés 

Tölgy-, bükk- és fenyőerdők összehasonlítása 

Az erdő növényeinek különböző szempontú csoportosítása 

Erdei táplálkozási láncok és hálózatok 

A környezetszennyezés és élőhelypusztulás következményei 

Erdei életközösség megfigyelése terepen 

FOGALMAK 
erdő, zárvatermő, nyitvatermő, élőhely, alkalmazkodás, életközösség, tápláléklánc, 

táplálékhálózat, élőhelypusztulás, erdőgazdálkodás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
Egy lakóhelyhez közeli, erdei társulásokat (is) tartalmazó védett terület (nemzeti park, 

tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület) felkeresése, ott feladatlapok megoldása 

Erdei társulásokhoz, azok környezeti problémáihoz kötődő kiselőadások, poszterek készítése 

Hazai erdőink jellegzetes fafajainak vizsgálata: habitus, kéreg, levél, virág, termés 

Növényfelismerési gyakorlat erdeink lágyszárú növényeiből, cserjéiből 

Bemutató készítése erdeink termőtestes gombáiról 

Erdeinkben élő ízeltlábú fajok testfelépítésének vizsgálata nagyítóval, esetleg mikroszkóppal, 

a tapasztalatok rajzban és/vagy írásban történő rögzítése 

Bemutató készítése erdeink madarairól: megjelenésük, hangjuk, életmódjuk 

Kisfilmek megtekintése erdeink emlősállatairól 

TÉMAKÖR: A mezők és a szántóföldek életközössége, természeti-környezeti 
problémái 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
komplex rendszerként értelmezi az élő szervezeteket és az ezekből felépülő 

élőlénytársulásokat; 

tisztában van az életfeltételek és a testfelépítés közti kapcsolattal; 

tisztában van azzal, hogy az élő rendszerekbe történő beavatkozás káros hatásokkal járhat.  
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
megfigyeli hazánk fátlan élőlénytársulásainak főbb jellemzőit; 

megadott szempontok alapján összehasonlítja a rétek és a szántóföldek életközösségeit; 

életközösségként értelmezi a mezőt; 

felismeri és magyarázza az élőhely-életmód-testfelépítés összefüggéseit a rétek életközössége 

esetén; 

példákkal bizonyítja, rendszerezi és következtetéseket von le a mezei élőlények környezethez 

történő alkalmazkodására vonatkozóan; 

táplálékláncokat és azokból táplálékhálózatot állít össze a megismert mezei növény- és 

állatfajokból; 

példákon keresztül mutatja be a mezőgazdasági tevékenységek életközösségre gyakorolt 

hatásait; 

tisztában van a fátlan társulások természetvédelmi értékével, fontosnak tartja azok védelmét.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Az élő és élettelen környezeti tényezők szerepének bemutatása a mezők kialakulásában 

A növényzet környezeti igénye és előfordulása közti összefüggés bemutatása a rétek esetén 

A mező növényeinek különböző szempontú csoportosítása 

Mezei táplálkozási láncok és hálózatok 

A természeti és a kultúrtáj 

A mezőgazdasági tevékenység életközösségre gyakorolt hatása 

Mezei és szántóföldi életközösség megfigyelése terepen 

FOGALMAK 
síkság, alföld, rét, legelő, mezőgazdaság, kultúrtáj, növénytermesztés, állattenyésztés, 

szántóföld, fűfélék, rágcsáló, élőhely, alkalmazkodás, életközösség, tápláléklánc, 

táplálékhálózat 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
Egy lakóhelyhez közeli, fátlan társulásokat (is) tartalmazó védett terület (nemzeti park, 

tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület) felkeresése, ott feladatlapok megoldása 

Fátlan társulásokhoz, azok környezeti problémáihoz kötődő kiselőadások, poszterek készítése 

Növényfelismerési gyakorlat mezők lágyszárú növényeiből, cserjéiből 

A mező legismertebb gyógynövényeinek és felhasználási lehetőségeinek megismerése 

Fűfélék testfelépítésének vizsgálata, tapasztalatok összegzése több természettudományos 

terület ismeretanyagának felhasználásával 

Gabonamagvak anyagainak kimutatása, tapasztalatok összegzése több természettudományos 

terület ismeretanyagának felhasználásával 

A mezőn élő ízeltlábú fajok testfelépítésének vizsgálata nagyítóval, esetleg 

sztereómikroszkóppal, a tapasztalatok rajzban és/vagy írásban történő rögzítése 

Bemutató készítése, kisfilmek megtekintése a mező madarairól, emlősállatairól 

TÉMAKÖR: Vízi és vízparti életközösségek és természeti-környezeti problémái 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
komplex rendszerként értelmezi az élő szervezeteket és az ezekből felépülő 

élőlénytársulásokat; 

tisztában van az életfeltételek és a testfelépítés közti kapcsolattal; 

tisztában van azzal, hogy az élő rendszerekbe történő beavatkozás káros hatásokkal járhat.  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
megfigyeli hazánk vízi és vízparti élőlénytársulásainak főbb jellemzőit; 

életközösségként értelmezi a vizes élőhelyeket;  

összehasonlítja a vízi és szárazföldi élőhelyek környezeti tényezőit;  
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felismeri és magyarázza az élőhely-életmód-testfelépítés összefüggéseit a vízi és vízparti 

életközösségek esetén; 

példákkal bizonyítja, rendszerezi és következtetéseket von le a vízi élőlények környezethez 

történő alkalmazkodására vonatkozóan;  

táplálékláncokat és ezekből táplálékhálózatot állít össze a megismert vízi és vízparti növény- 

és állatfajokból;  

példákon keresztül bemutatja a vízhasznosítás és a vízszennyezés életközösségre gyakorolt 

hatásait; 

tisztában van a vízi társulások természetvédelmi értékével, fontosnak tartja azok védelmét.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A vízi és a szárazföldi élőhely környezeti tényezői 

A vízi növények környezeti igényei és térbeli elhelyezkedésük közti összefüggés 

A vízi növények és állatok szerveinek alkalmazkodása a vízi és vízparti környezethez 

Vízi táplálékláncok és -hálózatok 

A vízparti növények környezetvédelmi és gazdasági jelentősége 

A vízszennyezés hatása a vízi életközösségekre 

Egy vizes élőhely életközösségének megfigyelése terepen 

FOGALMAK 
hínárnövényzet, ligeterdő, légzőgyökérzet, kopoltyú, úszóláb, gázlóláb, lemezes csőr, költöző 

madár, élőhely, alkalmazkodás, életközösség, tápláléklánc, táplálékhálózat, vízgazdálkodás, 

vízszennyezés, folyószabályozás, ártér, mocsárlecsapolás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
Egy lakóhelyhez közeli, vízi társulásokat (is) tartalmazó védett terület (nemzeti park, 

tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület) felkeresése, ott feladatlapok megoldása 

Vízi társulásokhoz, azok környezeti problémáihoz kötődő kiselőadások, poszterek készítése 

Egy szennyvíztisztító telep felkeresése 

Papucsállatka-tenyészet készítése, planktonikus élőlények testfelépítésének vizsgálata 

nagyítóval, esetleg sztereómikroszkóppal, a tapasztalatok rajzban és/vagy írásban történő 

rögzítése 
Moszatok, lágy szárú vízi és vízparti növények testfelépítésének vizsgálata, a tapasztalatok 

rajzban és/vagy írásban történő rögzítése 
Vízparti fák összehasonlító vizsgálata: sűrűségük, keménységük, virágzatuk, levelük, kérgük, 

a tapasztalatok rajzban és/vagy írásban történő rögzítése 
Vízi és vízparti állatok testalakjának megfigyelése, kültakarójuk vizsgálata, a tapasztalatok 

rajzban és/vagy írásban történő rögzítése 
Vízi puhatestűek és halak légzésvizsgálata, valamint az úszóhólyag működésének 

modellezése, a tapasztalatok rajzban és/vagy írásban történő rögzítése 
Vízi és vízparti gerinces állatokról szóló kisfilmek megtekintése 

TÉMAKÖR: Az emberi szervezet felépítése, működése, a testi-lelki egészség 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
érti, hogy a szervezet rendszerként működik; 

tisztában van a testi és lelki egészség védelmének fontosságával; 

tisztában van az egészséges környezet és az egészségmegőrzés közti összefüggéssel.  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
felismeri és megnevezi az emberi test fő részeit, szerveit; 

látja az összefüggéseket az egyes szervek működése között; 

érti a kamaszkori testi és lelki változások folyamatát, élettani hátterét; 

tisztában van az egészséges életmód alapelveivel, azokat igyekszik betartani. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
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Az emberi test fő részeinek és szerveinek felismerése 

Az egyes életszakaszok legfontosabb jellemzői 

A kamaszkori érés, testi és lelki változások 

Adatok elemzése különböző korcsoportú emberek egészségi állapotáról 

A mozgás és a fizikai, szellemi teljesítőképesség összefüggései 

Táplálékpiramis 

Elhízás és kóros soványság 

Az érzékszervek védelmét biztosító módszerek és eszközök 

A környezet és az ember egészsége közötti kapcsolat 

FOGALMAK 
szerv, érzékszerv, szervrendszer, szervezet, túlsúly, alultápláltság, táplálékpiramis, egészség, 

betegség, járvány, egészséges életmód, szenvedélybetegség, serdülés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
Az emberi egészséghez kötődő adatok (testsúly, testmagasság, vércukorszint, koleszterinszint) 

elemzése 

Emberi egészséggel kapcsolatos szövegek elemzése 

Mozgásos feladatok, játékok megvalósítása 

Kiselőadás készítése a kiskamaszkori bőrápolással kapcsolatban 

Tartásjavító gyakorlatsor összeállítása, bemutatása 

Fogorvos/dentálhigiénikus közreműködésével szájápolási preventív foglalkozás tartása 

Egészséges étkezési napirend összeállítása 

A látás és hallás védelméről szóló szövegek feldolgozása 

Az elsősegélynyújtás alapvető lépéseinek megismerése gyakorlati foglalkozás/kisfilm 

segítségével 

A dohányzás káros hatásait bemutató modell készítése 

TÉMAKÖR: Az energia 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
összetett rendszerként értelmezi az egyes földi szférák működését; 

ismeri a természeti erőforrások energiatermelésben betöltött szerepét; 

tisztában van a természeti erők szerepével a felszínalakításban. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
csoportosítja az energiahordozókat különböző szempontok alapján; 

példákat hoz a megújuló és a nem megújuló energiaforrások felhasználására;  

megismeri az energiatermelés hatását a természetes és a mesterséges környezetre.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Energiahordozók csoportosítása 

Megújuló és nem megújuló energiaforrások összehasonlítása 

A bányászat környezeti hatásai 

Légszennyező anyagok és hatásaik 

FOGALMAK 
megújuló energiaforrás, nem megújuló energiaforrás, bánya, bányászat, szénféleségek, kőolaj, 

földgáz, napenergia, vízenergia, szélenergia, szmog, savas eső, üvegházhatás, globális 

éghajlatváltozás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
Az energiatermelés környezeti hatásaihoz kötődő szövegrészek elemzése 

Esettanulmányok gyűjtése a fosszilis és a megújuló energiaforrások környezeti hatásaira 

Egy egykori bányaterület felkeresése (pl. Gánti Geológiai Tanösvény) 

Megújuló energiákat bemutató szélkerékmodellek készítése  

TÉMAKÖR: A Föld külső és belső erői, folyamatai 
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JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 + 1 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
összetett rendszerként értelmezi az egyes földi szférák működését; 

ismeri a természeti erőforrások energiatermelésben betöltött szerepét; 

tisztában van a természeti erők szerepével a felszínalakításban. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
megállapítja, összehasonlítja és csoportosítja néhány jellegzetes hazai kőzet egyszerűen 

vizsgálható tulajdonságait; 

példákat hoz a kőzetek tulajdonságai és a felhasználásuk közötti összefüggésekre;  

tisztában van azzal, hogy a talajpusztulás világméretű probléma; 

ismer olyan módszereket, melyek a talajpusztulás ellen hatnak (tápanyag-visszapótlás, 

komposztkészítés, ökológiai kertművelés);  

felismeri és összehasonlítja a gyűrődés, a vetődés, a földrengés és a vulkáni tevékenység 

hatásait;  

magyarázza a felszín lejtése, a folyó vízhozama, munkavégző képessége és a felszínformálás 

közti összefüggéseket;  

magyarázza az éghajlat és a folyók vízjárása közötti összefüggéseket.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A gyűrődés és a vetődés folyamata 

A gyűrt és a röghegységek alapvető formakincse 

Néhány jellegzetes hazai kőzet 

Talajképződés folyamata 

Talajpusztulás problémája 

Talajpusztulás ellen ható módszerek (tápanyag-visszapótlás, komposztkészítés, ökológiai 

kertművelés) 

Belső és külső erők hatásai 

A vízhozam, a munkavégző-képesség és a felszínformálás összefüggései 

Az éghajlat és a vízjárás közti összefüggés 

FOGALMAK 
gyűrődés, vetődés, földrengés, vulkáni tevékenység, kőzet, talaj, talajpusztulás, tápanyag, 

komposztálás, ökológiai kertművelés, lepusztulás, vízjárás, vízhozam, munkavégző-képesség 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
Jellegzetes gyűrt és vetődéses formák terepi megfigyelése a lakóhelyhez közeli hegységben 

Néhány jellegzetes hazai kőzet vizsgálata (nagyítóval, HCl-cseppentéssel, karcpróbával stb.) 

Talajvizsgálatok (szín meghatározása, gyúrópróba, mésztartalom, szervesanyag-tartalom) 

A talajpusztulással mint globális problémával kapcsolatos kiselőadás és/vagy poszter 

készítése 

A gyűrődés folyamatának modellezése textíliák, gyurma… felhasználásával 

„Minicseppkövek” készítése szódabikarbóna- vagy mosószódaoldat segítségével 

„Minivulkán” készítése 

A magma áramlásának megfigyelése megfestett hideg és meleg vizet tartalmazó edények 

segítségével 

A külső erők felszínformáló folyamatainak modellezése kísérletekkel (jég, víz, szél) 

Túrázó „minilexikon” összeállítása 

„Zsebkomposzt” készítése 

Ökológiai kertművelés gyakorlása iskolakertben 

Vízhozammal kapcsolatos vizsgálatok elvégzése egy, az iskolához közeli természetes 

vízfolyáson vagy iskolai homokasztalon 

TÉMAKÖR: Megfigyelés, kísérletezés, tapasztalás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
felismeri és megfigyeli a környezetben előforduló élő és élettelen anyagokat, megadott vagy 

önállóan kitalált szempontok alapján csoportosítja azokat; 

felismer és megfigyel különböző természetes és mesterséges anyagokat, ismeri azok 

tulajdonságait, felhasználhatóságukat, ismeri a természetes és mesterséges környezetre 

gyakorolt hatásukat; 

önállóan végez becsléseket, méréseket és használ mérőeszközöket különféle fizikai 

paraméterek meghatározására; 

önállóan végez egyszerű kísérleteket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
megfigyeli a mágneses kölcsönhatásokat, kísérlettel igazolja a vonzás és a taszítás jelenségét, 

példákat ismer a mágnesesség gyakorlati életben való felhasználására;  

megfigyeli a testek elektromos állapotát és a köztük lévő kölcsönhatásokat, ismeri ennek 

gyakorlati életben való megjelenését;  

megfigyeléseken és kísérleten keresztül megismeri az energiatermelésben szerepet játszó 

anyagokat és az energiatermelés folyamatát;  

kísérletekkel igazolja a növények életfeltételeit; 

kísérleti úton megfigyeli az időjárás alapvető folyamatait, magyarázza ezek okait és 

következményeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A mágneses tulajdonságok megfigyelése 

Testek elektromos állapotának létrehozása 

Elektromos állapotban lévő testek kölcsönhatásai 

A villám keletkezése 

Energiahordozók fajtái 

Energiatakarékosság 

A növények életfeltételei 

A csapadékképződés folyamata 

FOGALMAK 
mágnes, energia, energiaforrás, energiahordozó, energiatakarékosság 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
Egyszerű kísérletek elvégzése a mágnesesség jelenségének megtapasztalására, a tapasztalatok 

rögzítése rajzban és/vagy írásban  

Poszter és/vagy kiselőadás készítése a mágnesesség hétköznapi hasznosításáról 

Az elektromosság egyszerű kísérletekkel történő bizonyítása 

Egyszerű eszközök (pl. szélkerék, vízimalom) építése a megújuló energiahordozók 

megértéséhez 

Tanári kísérlet elvégzése a széntüzelés által bekövetkező légszennyezés élőlényekre és épített 

környezetre gyakorolt hatásáról, a tapasztalatok rögzítése rajzban és/vagy írásban 

Egyszerű kísérletek elvégzése a növények életfeltételeinek kimutatására, a tapasztalatok 

rögzítése rajzban és/vagy írásban 

Egyszerű kísérletek elvégzése az alapvető időjárási folyamatok bemutatására, a tapasztalatok 

rögzítése rajzban és/vagy írásban 

 

TÉMAKÖR: Gyakorlati jellegű térképészeti ismeretek (Az iskola környékének 
megismerése során, terepi munkában) 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
meghatározza az irányt a valós térben; 
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érti a térkép és a valóság közötti viszonyt; 

tájékozódik a térképen és a földgömbön. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
a valóságban megismert területről egyszerű, jelrendszerrel ellátott útvonaltervet, térképet 

készít; 

tájékozódik a terepen térképvázlat, iránytű és GPS segítségével; 

meghatározott szempontok alapján útvonalat tervez a térképen;  

használni tud néhány egyszerű térinformatikai alkalmazást.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Térképvázlat készítése ismert területről 

Terepi tájékozódás 

Útvonalterv készítése 

Tájékozódás térinformatikai alkalmazásokkal 

FOGALMAK 
térképvázlat, alaprajz, iránytű, GPS 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
Valós területről (iskola vagy lakóhely környezete) térképvázlat készítése 

Terepi tájékozódási feladat, vetélkedő megoldása térkép, iránytű és/vagy GPS segítségével 

Útvonalterv készítése különböző távolságokra és közlekedési eszközökre térképi és/vagy 

térinformatikai alkalmazásokkal 
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A CÉLNYELVI CIVILIZÁCIÓ TANTÁRGY 
 

Bevezetés 

 

A célnyelvi civilizáció tantárgy tanításának az a célja, hogy a célnyelv használatával a tanulók 

tájékozottá váljanak a célnyelvi országok legtágabb értelemben vett kultúrájában. Ez felöleli a 

célországok földrajzát, gazdaságát, társadalmi viszonyait, történelmét, tudománytörténetét, 

tudományos-technikai vívmányait, irodalmát, művészetét, valamint a mindennapi élet 

kultúráját is. A tantárgy kiváló lehetőséget kínál a tantárgyközi integráció megvalósítására és 

a célnyelv iránti érdeklődés fenntartására.  

A műveltségi tartalmak feldolgozása a kulcskompetenciák fejlesztésével együtt hozzájárul a 

tanulók személyiségfejlődéséhez; az önálló ismeretszerzés, a tájékozódás, a 

véleményformálás képessége mellett csiszolja a társas kompetenciákat; növeli az elfogadás, a 

tolerancia képességét; fejleszti a célnyelvi kommunikációs kompetenciát. 

A célnyelvi civilizáció tantárgy − komplex jellegéből fakadóan – a tanulók életkorához 

igazítva szintetizálja a Nat nevelési célkitűzéseit.  

A tanulók a tanulmányozott országok kultúrájának jellegzetességeit összehasonlítják a magyar 

kultúra értékeivel, így kiteljesedik az egyetemes és a magyar műveltségről alkotott képük, és 

el tudják helyezni a célnyelvi kultúrát a magyarság kultúrájával együtt az egyetemes 

értékrendben. Tanulmányaik segítségével felfedezik és megértik a célországokban honos 

etikai elveket, és összevetik ezeket a különböző kultúrák – köztük saját nemzetük – etikai 

elvárásaival, így gazdagodik erkölcsi világképük. 

A tanulók értelmezik az anyanyelvi kultúrától eltérő társadalmi szokásokat és szabályokat 

(udvariassági szokások, megszólítások, nyelvi rituálék, testbeszéd, humor, stílusrétegek, 

dialektusok), ezáltal hatékonyabb kapcsolatteremtésre lesznek képesek magánemberként és 

munkájuk során is.  

A tanulók képet kapnak a célországok gazdaságának globális és lokális problémáiról, a munka 

világáról, az életszínvonalról, foglalkoznak a fenntartható fejlődés kérdéseivel.  

A célnyelvi civilizáció tantárgy tartalma megköveteli a folyamatos tájékozódást a célnyelvi 

országok hírforrásaiban. A tanulók nyomon követhetik a változásokat, megérthetik az egyes 

országok fejlődésének folyamatát, közben pedig gyakorolják a digitális és hagyományos 

médiumok használatát. Eleinte segítséggel, később önállóan értékelik a talált információk 

hitelességét. A hagyományos könyvtárhasználatot is gyakorolják, hogy magabiztosan 

tudjanak tájékozódni az idegen és a magyar nyelvű könyvtári gyűjtemények anyagaiban.  

A célnyelvi civilizáció tanulása valós élethelyzetekre készíti fel a tanulókat, feladatok 

megoldása során fejleszti a problémamegoldó képességet. A tanulók információszerzés 

közben megtanulnak a célnyelven jegyzetelni, rendszeresen használják az önálló, áttekinthető, 

lényegkiemelő jegyzetelési technikákat a hangzó és az írott szövegek feldolgozásakor. 

Civilizációs tanulmányaik hozzájárulnak ahhoz, hogy gondolataikat, megállapításaikat 

kifejezzék és szabatosan indokolják a célnyelven. A tantárgy jó lehetőséget kínál a kooperatív 

tanulási technikák alkalmazására (mozaik módszer, projektmunka, szakértői csoport stb.).  

 

A célnyelvi civilizáció tantárgy komplex jellegéből adódóan számos kulcskompetencia 

fejlesztését támogatja. A tanulók idegen nyelvű kommunikációja hitelesebbé válik azáltal, 

hogy szociokulturális ismereteik és interkulturális készségeik fokozatosan fejlődnek, 

gyakorlatot szereznek a kultúrák közötti párbeszédben. Ezek a készségek később is nagy 

segítséget jelentenek a kapcsolatteremtésben és a kapcsolatok fenntartásában. 

Célnyelvi tanulmányaik során a tanulók megfigyelik, leírják, magyarázzák a szóban forgó 

területek természeti és mesterséges környezetét, azok jelenségeit és folyamatait, kutatják a 
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környezettudatos életmód és fenntarthatóság legjobb gyakorlatát a célországokban, bővítik 

természettudományos műveltségüket a célországok tudományos-technikai vívmányainak 

megismerésével. 

Megismerik a célnyelvi országok történelmének kulcsfontosságú eseményeit, az állam 

felépítését, az állampolgári jogokat, az aktuális politikai és társadalmi törekvéseket. 

Megtanulják az emberi jogok tiszteletét, az egyenlőség, a demokrácia, a vallási és etnikai 

sokszínűség megbecsülését. Tájékozódnak más országok kulturális örökségéről az 

irodalomban, a zenében, a táncban, a drámában, a bábjátékban, a vizuális művészetekben, a 

tárgyak, épületek, terek kultúrájában, a modern művészeti kifejezőeszközök, a fotó és a 

mozgókép segítségével. A tantárgy tanulására jellemző produktív és interaktív tevékenységek 

támogatják a művészeti alkotások értő és beleérző értelmezését a népszerű kortárs kultúra és 

kifejezésmódok vonatkozásában is. A tantárgy hozzájárul ahhoz, hogy a tanulókban pozitív 

attitűd alakuljon ki a művészetek, a művészi kifejezés sokfélesége iránt, nyitottakká váljanak 

az esztétikai élmények befogadására. 

Az önálló és csoportos problémamegoldó tevékenységek, a kooperatív módszerek 

alkalmazása felkészíti a tanulókat a csoportban folyó közös munkavégzésre. Megtanulják, 

hogyan alkalmazkodjanak társaikhoz, hogyan osszák meg ismereteiket, hogyan fogadják el, 

vagy hogyan vitassák mások véleményét. Kialakul reális önértékelésük, megtanulják 

elfogadni a kritikát, és mások értékelésének kulturált módját is gyakorolhatják. A folyamat 

eredményeképpen fejlődik személyiségük, erősödik belső motivációjuk, és kialakulnak önálló 

tanulási stratégiáik, ami az egész életen át tartó tanulás elengedhetetlen feltétele.  

 

A két tanítási nyelvű általános iskolai képzésben a célnyelvi civilizáció óraszáma az 5–8. 

évfolyamon heti 1 óra. Az éves óraszám témakörönkénti felosztása a helyi tantervben meg 

jelenik. 

 

A célnyelvi civilizáció tantárgy fejlesztési feladatai: 

1. Ismeretszerzés célnyelven 

2. Mérlegelő gondolkodás 

3. Kommunikáció és problémamegoldás célnyelven 

4. Tájékozódás időben és térben 

Bontásban lásd lent: 

 

 

X.1.1. Ismeretszerzés célnyelven 

 

 A B C D 

1 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 

2 

Ismeretszerzés az 

Egyesült 

Királyságról és 

Ausztráliáról   
személyes 

beszélgetésekből, 

tárgyak, épületek, 

képek közvetlen 

megfigyeléséből, 

célnyelven hallott és 

olvasott elbeszélő 

szövegekből, 

különböző 

Ismeretszerzés az 

Amerikai Egyesült 

Államokról és 

Kanadáról 
személyes 

beszélgetésekből, 

tárgyak, épületek, 

képek közvetlen 

megfigyeléséből, 

célnyelven hallott és 

olvasott elbeszélő 

szövegekből. 

Ismeretszerzés az 

Egyesült 

Királyságról, 

annak 

tagországairól és 

Ausztráliáról 
célnyelven írt 

információs 

szövegekből, ezek 

rendszerezése és 

értelmezése. 

Vizuális rendezők 

(táblázatok, ábrák, 

Ismeretszerzés az 

USA-ról és 

Kanadáról 
célnyelven írt 

információs 

szövegekből, ezek 

rendszerezése és 

értelmezése. 

Vizuális rendezők 

(táblázatok, ábrák, 

vázlatok) készítése. 
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médiumok 

anyagából. 

vázlatok) készítése. 

3 

Információgyűjtés 

segítséggel. 

Kulcsszavak és 

kulcsmondatok 

keresése 

szövegekben. A 

megismert 

információk 

csoportosítása, a 

különbségek és 

hasonlóságok 

felismerése. 

Információgyűjtés 

segítséggel. 

Kulcsszavak és 

kulcsmondatok 

keresése 

szövegekben, ezek 

felhasználásával, 

tanári segítséggel 

vázlat készítése 

célnyelven. 

Információgyűjtés 

könyvtárban. 

A megismert 

információk 

csoportosítása, a 

különbségek és 

hasonlóságok 

felismerése. 

Önálló 

információgyűjtés 

célnyelven adott 

témához különböző 

szövegekből, 

médiumokból, 

ezekhez rövid 

szöveges tartalmi 

ismertető készítése 

célnyelven. 

A megismert 

információk 

csoportosítása, 

rendszerezése, 

összehasonlítása. 
 

 

 

Önálló 

információgyűjtés 

célnyelven adott 

témához különböző 

szövegekből, 

médiumokból, 

ezekhez rövid 

szöveges tartalmi 

ismertető készítése 

célnyelven. 

A megismert 

információk 

csoportosítása, 

rendszerezése, 

összehasonlítása. 
 

 

 

4 

Autentikus 

szövegek, a 

célországokra 

jellemző dalok, 

mondókák 

felhasználása a 

célországban élők 

szokásainak 

megismeréséhez. 

Autentikus 

szövegek, a 

célországokra 

jellemző dalok, 

mondókák 

felhasználása a 

célországban élők 

szokásainak 

megismeréséhez. 

Filmek, képek, 

egyszerűsített 

szövegezésű 

szépirodalmi 

alkotások 

felhasználása a 

célországokban élők 

szokásainak, 

hagyományainak, 

életmódjának 

megismeréséhez. 

Filmek, képek, 

egyszerűsített 

szövegezésű 

szépirodalmi 

alkotások 

felhasználása a 

célországokban élők 

szokásainak, 

hagyományainak, 

életmódjának 

megismeréséhez. 

5 

Atlaszok, 

gyermeklexikonok 

használata. 

Atlaszok, 

gyermeklexikonok 

használata. 

Segédkönyvek, 

kézikönyvek, 

digitális és 

nyomtatott atlaszok, 

térképek, digitális és 

nyomtatott 

lexikonok 

használata.  

Az olvasmányok 

lényegét kiemelő 

vázlat készítése 

célnyelven. 

Segédkönyvek, 

kézikönyvek, 

digitális és 

nyomtatott atlaszok, 

térképek, digitális és 

nyomtatott 

lexikonok 

használata.  

Az olvasmányok 

lényegét kiemelő 

vázlat készítése 

célnyelven. 

6 

Közös forráskeresés 

célnyelven az 

internet lehetőségeit 

felhasználva. 

Közös forráskeresés 

célnyelven az 

internet lehetőségeit 

felhasználva. 

Az interneten található 

digitális források 

felhasználása, azok 

előnyeinek, és 

kockázatainak 

ismeretével. 

Az interneten található 

digitális források 

felhasználása, azok 

előnyeinek, és 

kockázatainak 

ismeretével. 
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X.1.2. Mérlegelő gondolkodás 

 

 A B C D 

1 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 

2 

Az Egyesült 

Királyság és 

Ausztrália 

hazánkétól eltérő 

sajátosságainak 

felismerése. 

Az USA és Kanada 

hazánkétól eltérő 

sajátosságainak 

felismerése. 

Az Egyesült 

Királyság és 

Ausztrália 

társadalmi 

berendezkedéséről 

szerzett ismeretek 

alapján kérdések 

megfogalmazása. 

Az USA és Kanada 

társadalmi 

berendezkedéséről 

szerzett ismeretek 

alapján kérdések 

megfogalmazása. 

3 

Híres emberek, 

történelmi hősök 

külső és belső 

tulajdonságainak 

bemutatása, 

véleményezése. 

Híres emberek, 

történelmi hősök 

külső és belső 

tulajdonságainak 

bemutatása, 

véleményezése. 

Híres emberek, 

történelmi 

személyiségek 

jellemzése. 

Sorsdöntő 

események 

hatásainak elemzése. 

Híres emberek, 

történelmi 

személyiségek 

jellemzése. 

Sorsdöntő események 

hatásainak elemzése. 

4 

Adott témával 

kapcsolatos eltérő 

vélemények 

értékelése. 

Adott témával 

kapcsolatos eltérő 

vélemények 

értékelése. 

Tények és vélemény 

megkülönböztetése 

újságcikkekben. 

Tények és vélemény 

megkülönböztetése 

újságcikkekben. 

5 

Kitalált személyek 

és történelmi 

szereplők 

megkülönböztetése. 

Kitalált személyek 

és történelmi 

szereplők 

megkülönböztetése. 

Igaz történetek és 

legendák 

valóságtartalmának, 

összefüggéseinek 

vizsgálata. 

Igaz történetek és 

legendák 

valóságtartalmának, 

összefüggéseinek 

vizsgálata. 

6 

Kérdések önálló 

megfogalmazása az 

adott témával 

kapcsolatban. 

Kérdések önálló 

megfogalmazása az 

adott témával 

kapcsolatban. 

Feltevések 

megfogalmazása a 

célnyelvi 

országokról tanult 

ismeretek kapcsán. 

Feltevések 

megfogalmazása a 

célnyelvi 

országokról tanult 

ismeretek kapcsán. 

7 

Önálló vélemény 

megfogalmazása 

eseményekről és 

személyekről. 

Önálló vélemény 

megfogalmazása 

eseményekről és 

személyekről. 

Önálló vélemény 

megfogalmazása 

történelmi 

eseményekről, 

szereplőkről. 

Önálló vélemény 

megfogalmazása 

történelmi 

eseményekről, 

szereplőkről. 

 

 

X.1.3. Kommunikáció és problémamegoldás célnyelven 

 

 A B C D 

1 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 

2 

Beszélgetés az 

Egyesült Királyság 

és Ausztrália 
szokásairól, 

hagyományairól. 

Beszélgetés az USA 

és Kanada 
szokásairól, 

hagyományairól. 

Összefüggő 

szövegalkotás 

írásban és szóban az 

Egyesült 

Királyságról és 

Ausztráliáról, 

Összefüggő 

szövegalkotás 

írásban és szóban az 

Amerikai Egyesült 

Államokról és 

Kanadáról 
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kulcsszavak, 

kifejezések 

felhasználásával. 

kulcsszavak, 

kifejezések 

felhasználásával. 

3 

Önállóan gyűjtött 

képekből tabló 

készítése, ezekhez 

rövid magyarázat 

adása célnyelven. 

Önállóan gyűjtött 

képekből tabló 

készítése, ezekhez 

rövid magyarázat 

adása célnyelven. 

Beszámoló, 

kiselőadás tartása 

célnyelven, ahol a 

cél a tanultak 

összefoglalása, 

önálló kiegészítése. 

Beszámoló, 

kiselőadás tartása 

célnyelven, ahol a 

cél a tanultak 

összefoglalása, 

önálló kiegészítése. 

4 

A téma előnyös és 

hátrányos 

jellemzőinek 

felsorolása. Egy-egy 

cselekvés mellett 

vagy ellen szóló 

érvek gyűjtése. 

A téma előnyös és 

hátrányos 

jellemzőinek 

felsorolása. Egy-egy 

cselekvés mellett 

vagy ellen szóló 

érvek gyűjtése. 

A tény és a 

vélemény 

megkülönböztetése. 

A tény és a 

vélemény 

megkülönböztetése. 

5 

Mások 

véleményének 

türelmes 

meghallgatása és 

figyelembevétele. 
 

Mások 

véleményének 

türelmes 

meghallgatása és 

figyelembevétele. 
 

Saját vélemény 

érthető 

megfogalmazása, a 

tárgyilagos érvelés 

és a személyeskedés 

megkülönböztetése. 

Saját vélemény 

érthető 

megfogalmazása, a 

tárgyilagos érvelés 

és a személyeskedés 

megkülönböztetése. 

6 

Tanultak kapcsán 

néhány mondatos 

összefüggő szöveg 

írása. 

Tanultak kapcsán 

néhány mondatos 

összefüggő szöveg 

írása. 

Fogalmazás írása 

valamely célnyelvi 

országban meglévő 

szokásról, 

hagyományról, 

összehasonlítás.  

Fogalmazás írása 

valamely célnyelvi 

országban meglévő 

szokásról, 

hagyományról, 

összehasonlítás.  

 

 

X.1.4. Tájékozódás időben és térben  

 

 A B C D 

1 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 

2 

Az Egyesült 

Királyság és 

Ausztrália 
fontosabb városaik 

azonosítása 

térképen. 

Az Amerikai 

Egyesült Államok 

és Kanada 

fontosabb városaik 

azonosítása 

térképen. 

Az Egyesült 

Királyság valamint 

Ausztrália és Új 

Zéland 

legfontosabb 

történelmi 

helyszíneinek 

azonosítása 

térképen.  

Az Amerikai 

Egyesült Államok 

és Kanada 

legfontosabb 

történelmi 

helyszíneinek 

azonosítása 

térképen.  

3 

Kronológiai adatok 

rendezése 

segítséggel. 

Kronológiai adatok 

rendezése 

segítséggel. 

Események 

csoportosítása korok 

szerint. Egyes 

korszakok 

jellegzetességeinek 

megragadása és 

összehasonlítása. 

Események 

csoportosítása korok 

szerint. Egyes 

korszakok 

jellegzetességeinek 

megragadása és 

összehasonlítása. 
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4 

A földrajzi 

környezet 

életmódra, a 

szokások 

kialakulására 

gyakorolt hatásának 

felismerése. 

A földrajzi 

környezet 

életmódra, a 

szokások 

kialakulására 

gyakorolt hatásának 

felismerése. 

A földrajzi 

elhelyezkedés és a 

történelmi, 

társadalmi 

események közötti 

összefüggések 

felismerése. 

A földrajzi 

elhelyezkedés és a 

történelmi, 

társadalmi 

események közötti 

összefüggések 

felismerése. 

5 

A megismert 

események 

időrendbe állítása. 

A megismert 

események 

időrendbe állítása. 

Néhány kiemelt 

esemény, jelenség 

időpontjának 

ismerete.  

A tanultak 

elhelyezése egy 

kiemelt időponthoz 

képest. 

Néhány kiemelt 

esemény, jelenség 

időpontjának 

ismerete.  

A tanultak 

elhelyezése egy 

kiemelt időponthoz 

képest. 

6 

Egyes események, 

szokások 

megkülönböztetése 

aszerint, hogy a 

jelenhez, a múlthoz 

vagy a régmúlthoz 

tartoznak-e. 

Egyes események, 

szokások 

megkülönböztetése 

aszerint, hogy a 

jelenhez, a múlthoz 

vagy a régmúlthoz 

tartoznak-e. 

A tanult helyek 

megkeresése a 

térképen. 

Események, 

jelenségek 

leolvasása 

történelmi 

térképekről, 

elhelyezésük a 

megfelelő történelmi 

korszakban. 

A tanult helyek 

megkeresése a 

térképen. 

Események, 

jelenségek 

leolvasása 

történelmi 

térképekről, 

elhelyezésük a 

megfelelő történelmi 

korszakban. 

7 

Párhuzamok és 

különbözőségek 

keresése 

Magyarország és a 

célország(ok) 

szokásai, 

hagyományai 

között. 

Párhuzamok és 

különbözőségek 

keresése 

Magyarország és a 

célország(ok) 

szokásai, 

hagyományai 

között. 

Párhuzamok és 

különbözőségek 

keresése 

Magyarország és a 

célország(ok) 

társadalmi 

eseményei között 

térben és időben. 

Párhuzamok és 

különbözőségek 

keresése 

Magyarország és a 

célország(ok) 

társadalmi 

eseményei között 

térben és időben. 
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5. évfolyam 
 

Az 5. évfolyam megkezdésekor a tanulók már négy éve tanulják a célnyelvet, így 

rendelkeznek alapvető információkkal a célnyelvi országokról. Nyelvi szintjük eléri a KER 

szerinti A1-es szintet.  

A célnyelvi civilizáció tantárgy kiemelkedő szerepet játszik a kulcskompetenciák 

fejlesztésében, a nevelési célok elérésében. A célnyelvi civilizáció tantárgy ezen az 

évfolyamon az Egyesült Királyság megismerésével kezdődik A tanítás során kulturális, 

technikai, történelmi, művészeti és természettudományos ismeretekhez jutnak a tanulók. Nem 

az ismeretek egyszerű befogadása a cél, hanem az ok-okozati összefüggések felismerése, az 

egyes események, szokások, jelenségek összehasonlítása. Az ismeretek elsajátítása során 

kialakul a tanulókban az érdeklődés a célnyelvi országok kultúrája iránt. A saját és a célnyelvi 

kultúrák megismerése, összehasonlítása révén bővül műveltségük, szélesedik látókörük, így 

fokozatosan kialakul elfogadó magatartásuk, és megbecsüléssel tekintenek az eltérő 

kultúrákra.  

A célnyelvi civilizáció tantárgy esetében a tanulás, az információszerzés eszköze a célnyelv, 

így annak készségszintű felhasználására, célorientált gyakorlására ad lehetőséget. A tantárgy 

tartalma szoros kölcsönhatásban van más közismereti tárgyakkal. A célnyelvi országok 

sokoldalú megismerése természetes kapcsolódási pontokat kínál a tanulók számára földrajzi, 

történelmi, képzőművészeti, irodalmi ismereteik kreatív és interaktív felhasználásához. A 

tanulók az infokommunikációs technológiai eszközökkel (IKT) támogatott információszerzést 

és -feldolgozást is gyakorolhatják, kezdetben segítséggel, majd képessé válnak az önálló 

kutatómunkára és a megszerzett információk produktív alkalmazására.  

A tananyag feldolgozása közben lehetőséget kell biztosítani arra is, hogy a tanulók pár- és 

csoportmunkával, illetve a projektfeladatok során kibontakoztassák kreativitásukat, fontos a 

kreatív megnyilvánulások ösztönzése, elismerése.  

 

 
 A B 

1 
Tematikai 

egység /  

Fejlesztési cél 

Az Egyesült Királyság természetföldrajza, gazdasága 

2 Előzetes tudás 

A célnyelv tanulása során szerzett ismeretek az évfolyamon tanult 

célnyelvi országok elhelyezkedéséről, legalapvetőbb földrajzi 

adottságairól.  

3 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

 

A tanuló térképen azonosítja a célországokat, képes megmutatni 

azok nagyobb városait, folyóit, tavait, hegyeit; 

következtetni tud a földrajzi elhelyezkedésből az életmódra; 

információt tud szerezni az ország természeti adottságairól 

autentikus anyagok (prospektusok, útleírások) segítségével; 

ismeri a célnyelvi országok főbb közlekedési lehetőségeit, jellemzőit 

és a célnyelvi országok fizetőeszközeit, azok viszonyát a 

magyarországiéhoz. 

4 
Ismeretek / 

fejlesztési 

követelmények 

Az az évfolyamon tanult célnyelvi országok főbb városainak, 

legfontosabb domborzati és vízrajzi jellemzőinek felismerése, 

értelmezése térképen. 

Ok-okozati összefüggések megállapítása az éghajlat és az időjárási 

viszonyok, valamint az életmód között. 

Az az évfolyamon tanult célnyelvi országok fizetőeszközének 

megismerése. 
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Nemzetközi viszonylatban is híres termékek, márkák megismerése. 

A főbb szárazföldi, vasúti, vízi és légi közlekedés megismerése, az 

egyes közlekedési ágak főbb sajátosságai. 

Autentikus anyagok felhasználása ismeretszerzésre. 

Térkép, vázlat segítségével a tanuló bemutat egy-egy célországot, 

vagy annak egy-egy területét. 

5 
Kulcsfogalmak / 

fogalmak 

Topográfiai jelképek, felszíni formák, víztípusok, éghajlati és 

földrajzi övezetek, időjárási-éghajlati elemek, településtípusok, a 

pénz világa, közúti közlekedés. 

 

 

 
 C D 

1 
Tematikai 

egység /  

Fejlesztési cél 

Az Egyesült Királyság történelme, társadalmi viszonyai 

2 Előzetes tudás 
A célnyelv tanulása során szerzett ismeretek az az évfolyamon tanult 

célnyelvi országok jellegzetességeiről. 

3 

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

 

A tanuló képes meghatározni az az évfolyamon tanult célnyelvi 

országok államformáját, 

időrendbe helyezi a legmeghatározóbb történelmi eseményeket, ismeri 

az azokhoz köthető legfontosabb személyeket; 

össze tudja hasonlítani az azonos történelmi időszakok hazai 

eseményeit a célnyelvi országokban történtekkel; 

össze tudja hasonlítani a célnyelvi és magyarországi iskolai élet főbb 

vonásait, felismeri az azonosságokat és különbségeket. 

4 
Ismeretek / 

fejlesztési 

követelmények 

Az az évfolyamon tanult célnyelvi országok államformáinak, 

legfontosabb szimbólumainak (zászló, címer) megismerése. 

Legfontosabb történelmi események megismerése, kronológiai 

sorrendbe helyezése. 

A magyar és a célnyelvi országok tanult történelmi eseményeinek 

összehasonlítása. 

Kiemelkedő történelmi személyiségek megismerése, hatásuk az ország 

életére.  

Diákélet, iskolai szokások a célnyelvi országokban és 

Magyarországon. 

5 
Kulcsfogalmak 

/ fogalmak 

Társadalom, jelképek, a társadalmi együttélés szabályai, erkölcs, 

illem, jogok és kötelességek az iskolában. 

 

 

 E F 

1 
Tematikai 

egység /  

Fejlesztési cél 

Mindennapi élet, hagyományok, szokások, ünnepek az Egyesült 

Királyságban és tagországaiban 

2 Előzetes tudás 
A célnyelv tanulása során szerzett ismeretek az az évfolyamon tanult 

célnyelvi országok hagyományairól, szokásairól, ünnepeiről. 

3 

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

A tanuló képes segítséggel információt gyűjteni a célországokban élő 

emberek hétköznapjairól, szokásairól, a mindennapi életről, jellemző 

életkörülményeikről; 

ismeri a legfontosabb nemzeti ünnepek eredetét, ünneplésük módját és 
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céljai 

 

szimbólumait;  

tud röviden ismertetni néhány, a célnyelvi országokra jellemző 

népszokást, kialakulásukkal és a hozzájuk kapcsolódó hiedelmekkel; 

röviden be tudja mutatni a legelterjedtebb családi ünnepeket, és ismer 

néhány hozzájuk kapcsolódó, a magyartól eltérő szokást; 

képes ismertetni néhány tipikus tájjellegű ételt és italt; tudja egy-egy 

tipikus étel elkészítési módját, receptjét. 

4 
Ismeretek / 

fejlesztési 

követelmények 

Az brit és ausztrál emberek jellemző életmódjának, mindennapi 

életének megismerése. A vidéki és a városi életmód jellegzetességei. 

Szövegből, filmből információgyűjtés, szokások, hagyományok 

leírása. 

Az évfolyamon tanult célnyelvi országok családi ünnepeinek, népi 

hagyományainak, szokásainak megismerése. 

Népszokások, hiedelmek elmondása, kialakulásuk ismertetése vázlat 

segítségével.  

Vendégvárás, vendéglátás társadalmi szokásai nálunk és az 

évfolyamon tanult célnyelvi országokban. Az adott tájegységre, 

országra jellemző ételek, étkezési szokások ismertetése, jellemző 

ünnepi menü összeállítása. 

5 
Kulcsfogalmak 

/ fogalmak 

Városi és vidéki élet, család, állami és családi ünnepek, népszokás, 

hiedelem, életmód, étkezési szokások, kiegyensúlyozott táplálkozás, 

nemzeti ételek, gyorséttermek. 

 

 

 G H 

1 
Tematikai 

egység /  

Fejlesztési cél 

Szabadidő, sport az Egyesült Királyságban és tagországaiban 

2 Előzetes tudás 
A célnyelv tanulása során a tanulóknak előzetes ismeretei vannak a 

célnyelvi országok jellemző, tradicionális sportágairól. 

3 

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

 

A tanuló képes bemutatni az az évfolyamon tanult célnyelvi 

országokban jellemző otthoni és házon kívüli szabadidős és 

hobbitevékenységeit;  

 tud példát mondani kulturált szórakozási, szabadidős 

tevékenységekre; 

be tudja mutatni a célországokra jellemző nemzeti sportokat, ismeri a 

legjelentősebb sporteseményeket; 

képes összehasonlítani a célnyelvi országok és a hazai iskolai élet 

jellemző sporttevékenységeit. 

4 
Ismeretek / 

fejlesztési 

követelmények 

Jellemző szabadidős tevékenységek bemutatása, összehasonlítása a 

hazaiakkal. 

A kulturált szórakozás, nyaralási és pihenési szokások bemutatása. 

Nemzeti sportok, sportágak megismerése, a szabályok bemutatása, a 

sport szerepe a mindennapi életben. 

Iskolai sporttevékenységek bemutatása, a különböző országok iskolai 

lehetőségeinek összehasonlítása. 

Ismert és eredményes sportolók bemutatása. 

5 
Kulcsfogalmak 

/ fogalmak 

Egészséges életmód, sportolás, fair play, szabadidő hasznos eltöltése, 

kulturált szórakozás, hobbi. 
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 I J 

1 
Tematikai 

egység /  

Fejlesztési cél 

Az Egyesült Királyság irodalma, művészete 

2 Előzetes tudás 
A célnyelv tanulása során szerzett ismeretek a célnyelvi országok 

gyermekirodalmáról. 

3 

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

 

A tanuló ismer a célországokhoz köthető legendákat, történeteket, 

irodalmi alkotásokat, tudja ezeket valóságtartalmuk alapján 

csoportosítani (mondák, legendák vagy valós megtörtént események); 

ismeri a legjelentősebb legendákban, történelmi leírásokban szereplő 

személyeket;  

ismer néhány, a célnyelvi országokhoz köthető írót, költőt, 

gyerekverset, irodalmi alkotást; 

ismeri a célnyelvi országok leghíresebb múzeumait, néhány, ezekben 

kiállított tárgyat; 

ismer néhány, a célnyelvi országokhoz köthető képzőművészt, 

zeneszerzőt és zenészt. 

4 
Ismeretek / 

fejlesztési 

követelmények 

Különböző műfajú irodalmi szövegek megismerése, azok tartalmának 

felhasználása a célnyelvi országok történelmének feldolgozásában. 

A valóságon és a legendákon alapuló történetek szétválasztása. 

Irodalmi alkotások (mondókák, versek, ifjúsági irodalmi alkotások) 

megismerése. 

A legjellemzőbb képzőművészeti műalkotások, múzeumi tárgyak 

felismerése. 

A célnyelvi ország leismertebb képzőművészeinek, íróinak, költőinek 

megismerése. 

Zenekari művek, dalok, népdalok, rigmusok megismerése, célnyelvi 

országok szerinti csoportosítása. 

5 
Kulcsfogalmak 

/ fogalmak 

Legenda, mítosz, történelmi szemelvény, irodalmi műalkotás, 

meghatározó képzőművészeti alkotás, klasszikus és  

popzene. 
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6. évfolyam 
 

Az 6. évfolyam megkezdésekor a tanulók már öt éve tanulják a célnyelvet, így rendelkeznek 

alapvető információkkal a célnyelvi országokról. Nyelvi szintjük eléri a KER szerinti A1+ 

szintet.  

A célnyelvi civilizáció tantárgy kiemelkedő szerepet játszik a kulcskompetenciák 

fejlesztésében, a nevelési célok elérésében. A célnyelvi civilizáció tantárgy ezen az 

évfolyamon elsősorban az Amerikai Egyesült Államok, valamint Kanada megismerésével 

kezdődik. A tanítás során kulturális, technikai, történelmi, művészeti és természettudományos 

ismeretekhez jutnak a tanulók. Nem az ismeretek egyszerű befogadása a cél, hanem az ok-

okozati összefüggések felismerése, az egyes események, szokások, jelenségek 

összehasonlítása. Az ismeretek elsajátítása során kialakul a tanulókban az érdeklődés a 

célnyelvi országok kultúrája iránt. A saját és a célnyelvi kultúrák megismerése, 

összehasonlítása révén bővül műveltségük, szélesedik látókörük, így fokozatosan kialakul 

elfogadó magatartásuk, és megbecsüléssel tekintenek az eltérő kultúrákra.  

A célnyelvi civilizáció tantárgy esetében a tanulás, az információszerzés eszköze a célnyelv, 

így annak készségszintű felhasználására, célorientált gyakorlására ad lehetőséget. A tantárgy 

tartalma szoros kölcsönhatásban van más közismereti tárgyakkal. A célnyelvi országok 

sokoldalú megismerése természetes kapcsolódási pontokat kínál a tanulók számára földrajzi, 

történelmi, képzőművészeti, irodalmi ismereteik kreatív és interaktív felhasználásához. A 

tanulók az infokommunikációs technológiai eszközökkel (IKT) támogatott információszerzést 

és -feldolgozást is gyakorolhatják, kezdetben segítséggel, majd képessé válnak az önálló 

kutatómunkára és a megszerzett információk produktív alkalmazására.  

A tananyag feldolgozása közben lehetőséget kell biztosítani arra is, hogy a tanulók pár- és 

csoportmunkával, illetve a projektfeladatok során kibontakoztassák kreativitásukat, fontos a 

kreatív megnyilvánulások ösztönzése, elismerése.  

 
 A B 

1 
Tematikai 

egység /  

Fejlesztési cél 

Az Amerikai Egyesült Államok és Kanada természetföldrajza, 

gazdasága 

2 Előzetes tudás 

A célnyelv tanulása során szerzett ismeretek az Amerikai Egyesült 

Államok és Kanada elhelyezkedéséről, legalapvetőbb földrajzi 

adottságairól.  

3 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

 

A tanuló térképen azonosítja a célországokat, képes megmutatni 

azok nagyobb városait, folyóit, tavait, hegyeit; 

következtetni tud a földrajzi elhelyezkedésből az életmódra; 

információt tud szerezni az ország természeti adottságairól 

autentikus anyagok (prospektusok, útleírások) segítségével; 

ismeri a célnyelvi országok főbb közlekedési lehetőségeit, jellemzőit 

és a célnyelvi országok fizetőeszközeit, azok viszonyát a 

magyarországiéhoz. 

4 
Ismeretek / 

fejlesztési 

követelmények 

Az Amerikai Egyesült Államok és Kanada főbb városainak, 

legfontosabb domborzati és vízrajzi jellemzőinek felismerése, 

értelmezése térképen. 

Ok-okozati összefüggések megállapítása az éghajlat és az időjárási 

viszonyok, valamint az életmód között. 

Az Amerikai Egyesült Államok és Kanada fizetőeszközének 

megismerése. 

Nemzetközi viszonylatban is híres termékek, márkák megismerése. 
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A főbb szárazföldi, vasúti, vízi és légi közlekedés megismerése, az 

egyes közlekedési ágak főbb sajátosságai. 

Autentikus anyagok felhasználása ismeretszerzésre. 

Térkép, vázlat segítségével a tanuló bemutat egy-egy célországot, 

vagy annak egy-egy területét. 

5 
Kulcsfogalmak / 

fogalmak 

Topográfiai jelképek, felszíni formák, víztípusok, éghajlati és 

földrajzi övezetek, időjárási-éghajlati elemek, településtípusok, a 

pénz világa, közúti közlekedés. 

 

 

 
 C D 

1 
Tematikai 

egység /  

Fejlesztési cél 

Az Amerikai Egyesült Államok és Kanada történelme, társadalmi 

viszonyai 

2 Előzetes tudás 
A célnyelv tanulása során szerzett ismeretek a célnyelvi országok 

jellegzetességeiről. 

3 

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

 

A tanuló képes meghatározni az az évfolyamon tanult célnyelvi 

országok államformáját, 

időrendbe helyezi a legmeghatározóbb történelmi eseményeket, ismeri 

az azokhoz köthető legfontosabb személyeket; 

össze tudja hasonlítani az azonos történelmi időszakok hazai 

eseményeit a célnyelvi országokban történtekkel; 

össze tudja hasonlítani a célnyelvi és magyarországi iskolai élet főbb 

vonásait, felismeri az azonosságokat és különbségeket. 

4 
Ismeretek / 

fejlesztési 

követelmények 

Az évfolyamon tanult célnyelvi országok államformáinak, 

legfontosabb szimbólumainak (zászló, címer) megismerése. 

Legfontosabb történelmi események megismerése, kronológiai 

sorrendbe helyezése. 

A magyar és a célnyelvi országok tanult történelmi eseményeinek 

összehasonlítása. 

Kiemelkedő történelmi személyiségek megismerése, hatásuk az ország 

életére.  

Diákélet, iskolai szokások a célnyelvi országokban és 

Magyarországon. 

5 
Kulcsfogalmak 

/ fogalmak 

Társadalom, jelképek, a társadalmi együttélés szabályai, erkölcs, 

illem, jogok és kötelességek az iskolában. 

 

 

 E F 

1 
Tematikai 

egység /  

Fejlesztési cél 

Mindennapi élet, hagyományok, szokások, ünnepek az Amerikai 

Egyesült Államokban és Kanadában 

2 Előzetes tudás 
A célnyelv tanulása során szerzett ismeretek az évfolyamon tanult 

célnyelvi országok hagyományairól, szokásairól, ünnepeiről. 

3 

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

A tanuló képes segítséggel információt gyűjteni a célországokban élő 

emberek hétköznapjairól, szokásairól, a mindennapi életről, jellemző 

életkörülményeikről; 

ismeri a legfontosabb nemzeti ünnepek eredetét, ünneplésük módját és 

szimbólumait;  
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 tud röviden ismertetni néhány, a célnyelvi országokra jellemző 

népszokást, kialakulásukkal és a hozzájuk kapcsolódó hiedelmekkel; 

röviden be tudja mutatni a legelterjedtebb családi ünnepeket, és ismer 

néhány hozzájuk kapcsolódó, a magyartól eltérő szokást; 

képes ismertetni néhány tipikus tájjellegű ételt és italt; tudja egy-egy 

tipikus étel elkészítési módját, receptjét. 

4 
Ismeretek / 

fejlesztési 

követelmények 

Az amerikai és kanadai emberek jellemző életmódjának, mindennapi 

életének megismerése. A vidéki és a városi életmód jellegzetességei. 

Szövegből, filmből információgyűjtés, szokások, hagyományok 

leírása. 

A célnyelvi országok családi ünnepeinek, népi hagyományainak, 

szokásainak megismerése. 

Népszokások, hiedelmek elmondása, kialakulásuk ismertetése vázlat 

segítségével.  

Vendégvárás, vendéglátás társadalmi szokásai nálunk és néhány az 

évfolyamon tanult célnyelvi országban.  Az adott tájegységre, országra 

jellemző ételek, étkezési szokások ismertetése, jellemző ünnepi menü 

összeállítása. 

5 
Kulcsfogalmak 

/ fogalmak 

Városi és vidéki élet, család, állami és családi ünnepek, népszokás, 

hiedelem, életmód, étkezési szokások, kiegyensúlyozott táplálkozás, 

nemzeti ételek, gyorséttermek. 

 

 

 

 G H 

1 
Tematikai 

egység /  

Fejlesztési cél 

Szabadidő, sport az Amerikai Egyesült Államokban és 

Kanadában 

2 Előzetes tudás 
A célnyelv tanulása során a tanulóknak előzetes ismeretei vannak a 

célnyelvi országok jellemző, tradicionális sportágairól. 

3 

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

 

A tanuló képes bemutatni a célnyelvi országok jellemző otthoni és 

házon kívüli szabadidős és hobbitevékenységeit;  

 tud példát mondani kulturált szórakozási, szabadidős 

tevékenységekre; 

be tudja mutatni a célországokra jellemző nemzeti sportokat, ismeri a 

legjelentősebb sporteseményeket; 

képes összehasonlítani a célnyelvi országok és a hazai iskolai élet 

jellemző sporttevékenységeit. 

4 
Ismeretek / 

fejlesztési 

követelmények 

Jellemző szabadidős tevékenységek bemutatása, összehasonlítása a 

hazaiakkal. 

A kulturált szórakozás, nyaralási és pihenési szokások bemutatása. 

Nemzeti sportok, sportágak megismerése, a szabályok bemutatása, a 

sport szerepe a mindennapi életben. 

Iskolai sporttevékenységek bemutatása, a különböző országok iskolai 

lehetőségeinek összehasonlítása. 

Ismert és eredményes sportolók bemutatása. 

5 
Kulcsfogalmak 

/ fogalmak 

Egészséges életmód, sportolás, fair play, szabadidő hasznos eltöltése, 

kulturált szórakozás, hobbi. 
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 I J 

1 
Tematikai 

egység /  

Fejlesztési cél 

Az Amerikai Egyesült Államok és irodalma, művészete 

2 Előzetes tudás 
A célnyelv tanulása során szerzett ismeretek a célnyelvi országok 

gyermekirodalmáról. 

3 

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

 

A tanuló ismer a célországokhoz köthető legendákat, történeteket, 

irodalmi alkotásokat, tudja ezeket valóságtartalmuk alapján 

csoportosítani (mondák, legendák vagy valós megtörtént események); 

ismeri a legjelentősebb legendákban, történelmi leírásokban szereplő 

személyeket;  

ismer néhány, a célnyelvi országokhoz köthető írót, költőt, 

gyerekverset, irodalmi alkotást; 

ismeri a célnyelvi országok leghíresebb múzeumait, néhány, ezekben 

kiállított tárgyat; 

ismer néhány, a célnyelvi országokhoz köthető képzőművészt, 

zeneszerzőt és zenészt. 

4 
Ismeretek / 

fejlesztési 

követelmények 

Különböző műfajú irodalmi szövegek megismerése, azok tartalmának 

felhasználása a célnyelvi országok történelmének feldolgozásában. 

A valóságon és a legendákon alapuló történetek szétválasztása. 

Irodalmi alkotások (mondókák, versek, ifjúsági irodalmi alkotások) 

megismerése. 

A legjellemzőbb képzőművészeti műalkotások, múzeumi tárgyak 

felismerése. 

A célnyelvi ország leismertebb képzőművészeinek, íróinak, költőinek 

megismerése. 

Zenekari művek, dalok, népdalok, rigmusok megismerése, célnyelvi 

országok szerinti csoportosítása. 

5 
Kulcsfogalmak 

/ fogalmak 

Legenda, mítosz, történelmi szemelvény, irodalmi műalkotás, 

meghatározó képzőművészeti alkotás, klasszikus és  

popzene. 

 

 

 K L 

1 
Tematikai 

egység /  

Fejlesztési cél 

Magyarország bemutatása külföldieknek 

2 Előzetes tudás 

Az iskolai tanulmányok során és az iskolán kívül szerzett 

tapasztalatok a hazai ünnepek köréről. 

A tanuló ismeri szülőhelyét, azt el tudja helyezni az ország térképén. 

Ismeri az ország főbb hegy- és vízrajzi jellemzőit. 

3 

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

 

A tanuló rendelkezik alapvető célnyelvi szókinccsel a történelem, 

társadalmi és állampolgári ismeretek és földrajz tantárgyak 

témakörében; 

képes bemutatni hazánk földrajzi jellemzőit; 

fel tudja sorolni, egy-két mondattal ismerteti hazánk legjelentősebb 

történelmi eseményeit a már megismert időszakokból; 

bemutatja nemzeti jelképeinket, ünnepeinket; legfontosabb 

hagyományainkat; 

tud leírást adni arról az iskoláról és településről, ahol tanulmányait 
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folytatja;  

képes bemutatni kedvenc magyar íróját.  

4 
Ismeretek / 

fejlesztési 

követelmények 

Ismeri és használja a történelmi események, földrajzi adottságok, 

jellegzetességek bemutatásához szükséges célnyelvi szókincset. 

Hazánk földrajzi fekvésének, nagy tájegységeinek, hegyeinek, 

folyóinak megnevezése, bemutatása. 

Történelmi csomópontok, azok hatásainak, következményeinek 

bemutatása. 

Idegenvezetői szerepjáték arról a városról, ahol tanul (elhelyezése az 

országban, főbb földrajzi, történelmi jellemzői, látnivalói). 

Hazánk összehasonlítása a tanult jellemzők alapján a célnyelvi 

országokkal. 

Hazai irodalmi mű, író, képzőművészeti alkotás bemutatása. 

5 
Kulcsfogalmak 

/ fogalmak 

Topográfiai, történelmi alapfogalmak, a város és a vidék természeti, 

kulturális értékei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 M N 

1 

A fejlesztés 

várt 

eredményei a 

két évfolyamos 

ciklus végén 

A tanuló ismeri a célországok földrajzi elhelyezkedését, geográfiai 

jellemzőit. 

Időrendbe tudja helyezni a legmeghatározóbb történelmi eseményeket, 

személyeket, észreveszi az ok-okozati összefüggéseket.  

Ismeri a célnyelvi országok és hazánk nemzeti jelképeit, 

szimbólumait, a legfontosabb nemzeti és családi ünnepeket, 

szokásokat, ezeket összehasonlítja a magyarországiakkal. 

Össze tud hasonlítani célnyelvi országokhoz, illetve hazánkhoz 

köthető népszokásokat, hiedelmeket. 

Felismer célországokhoz köthető művészeti, zenei alkotásokat, ismer 

híres múzeumokat. 
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7. évfolyam 
 

Ebbe a szakaszba érve a diákok már két éve tanulják a célnyelvi civilizáció tantárgyat, 

nyelvtudásuk a KER szerinti A2/B1 szinten van. Nyelvtudásuk lehetővé teszi, hogy idegen 

nyelven is szerezzenek információkat a körülöttük lévő világról, és ezzel a lehetőséggel 

tudatosan éljenek. Motivációjukat növeli, hogy a célnyelvi civilizáció tanulása során a már 

meglévő földrajzi, történelmi, irodalmi, zenei, képzőművészeti ismereteiket felhasználhatják, 

továbbfejleszthetik. Ez kreativitásra, elemző, analizáló gondolkodásmódra ad lehetőséget, s 

egyben segíti őket a megfelelő, egyéni tanulási stratégia kialakításában. 

A tantárgy tanulása során mélyebben megismerik az Egyesült Királyság és Ausztrália, 

valamint Új Zéland történelmét, gazdaságát, hagyományait, kultúráját, művészetét. 

Párhuzamot vonnak ezek hazai vonatkozásaival, s megtanulják a célnyelvi és a magyarországi 

jellemzőket összehasonlítani, bemutatni. A tudományos életben elért magyar eredmények, 

világhírű tudósaink munkásságának megismerése, bemutatása hozzájárul a nemzet szellemi és 

tárgyi öröksége iránt érzett megbecsülés kialakulásához. Ezek a tevékenységek erősítik 

interkulturális készségeiket és a nemzeti öntudatot is.  

A feladatok jellege, tartalma egyre több lehetőséget biztosít az önálló kutatómunkára, egyéni 

és csoportos előadásokra. A tanulók megfogalmazhatják feltevéseiket, következtetéseiket, 

gyakorolhatják a kulturált vitát, a tényeken alapuló érvelést.  

A 7. évfolyamon az előző szakaszok témakörei életkoruknak, s a más tantárgyak tanulása 

során megszerzett ismereteknek megfelelően koncentrikusan bővülnek, egymásra épülnek. 

 

 
 A B 

1 
Tematikai 

egység /  

Fejlesztési cél 

Az Egyesült Királyság és Ausztrália, valamint Új Zéland 

természetföldrajza 

2 Előzetes tudás 

A célnyelv országaira vonatkozó általános ismeretek (fekvés, főváros, 

folyók, éghajlat). A tanuló ismeri a nemzeti jelképeket, 

szimbólumokat.  

3 

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

 

A tanuló képes tájékozódni, információt gyűjteni és következtetéseket 

levonni leírásokból, táblázatokból, grafikonokból, diagramokból, 

térképekből;  

tud következtetni a földrajzi fekvésből, a természeti és éghajlati 

viszonyokból az ország jellemzőire: az életmódra, a kulturális 

szokásokra, a mindennapi életre; 

tud információt szerezni az ország természeti adottságairól autentikus 

anyagok (prospektusok, útleírások, ismeretterjesztő filmek) 

segítségével. 

4 
Ismeretek / 

fejlesztési 

követelmények 

Az az évfolyamon tanult célnyelvi országok földrajzi fekvésének, 

felszínének, felszínformáinak, tájegységeinek és legfontosabb vízrajzi 

jellemzőinek bemutatása, jelölése kontúrtérképen.  

Ok-okozati összefüggések megállapítása a földrajzi helyzet, az 

éghajlat és az időjárási viszonyok, valamint az életmód és a kulturális 

szokások között. 

Autentikus anyagok felhasználása, értelmezése, mint az ismeretszerzés 

egyik forrása. 

Egyéni vagy csoportos előadások készítése, információszerzés 

célnyelven egy-egy adott témáról. 

5 Kulcsfogalmak Topográfia, nemzeti jelképek, szimbólumok, felszíni formák, 
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/ fogalmak víztípusok, éghajlati és földrajzi övezetek, településtípusok, időjárási 

és éghajlati tényezők. 

 

 

 

 
 C D  

1 
Tematikai 

egység /  

Fejlesztési cél 

Az Egyesült Királyság és Ausztrália, valamint Új Zéland 

 

2 Előzetes tudás 
A tanuló már foglalkozott egyes célnyelvi országok gazdaságával  

az 5. osztály keretében.  

 

3 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

 

A tanuló ismeri az az évfolyamon tanult célnyelvi országok alapvető 

gazdasági ágazatait, a főbb, idehaza is ismert márkákat; 

ismeri a jelentős ipari találmányokat, feltalálókat, ezeknek az ország 

gazdaságára gyakorolt hatását; 

képes információt gyűjteni aktuális és alapvető gazdasági kérdésekről; 

képes megérteni a célnyelv országainak célnyelven írott gazdasági 

híreit. 

 

4 
Ismeretek / 

fejlesztési 

követelmények 

Az évfolyamon tanult célnyelvi országok gazdasági adottságainak, 

jellemzőinek megismerése. 

Néhány ipari találmány, ezek hatása az ország gazdaságára. 

Nemzetközi viszonylatban is híres termékek, márkák, és a 

Magyarországon jelenlévő nagyvállalatok ismerete.  

A lakosság életszínvonalának megismerése, néhány összefüggés 

felismerése az életszínvonal és a gazdasági teljesítmény között.  

Önálló ismeretszerzés nyomtatott termékek és a média segítségével. 

Hírek, információk megértése célnyelven. 

5 
Kulcsfogalmak 

/ fogalmak 

Gazdasági ágak, ágazatok, szektorok, ipari találmány, globalizáció, 

nemzetközi szervezetek, multinacionális vállalatok. 

 
 E F 

1 
Tematikai 

egység /  

Fejlesztési cél 

Az Egyesült Királyság és Ausztrália, valamint Új Zéland 

történelme, politikai, társadalmi viszonyai 

2 Előzetes tudás 

A tanuló már ismeri a célnyelvi országok államformáját, meghatározó 

történelmi eseményeit. 

A médiumokban már sok tanuló figyelemmel kíséri a bel- és külföldi 

politikai híreket. 

3 

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

 

A tanuló képes időrendbe helyezni a történelmi eseményeket, ismeri 

azoknak az országra, világra gyakorolt hatásait; 

össze tudja hasonlítani az azonos történelmi időszakok meghatározó, 

hazai és célnyelvi országokhoz kötődő eseményeit, észreveszi az azok 

közötti összefüggéseket; 

ismeri a vallás és a legnagyobb működő egyházak szerepét egyes 

célnyelvi országokban. 

4 
Ismeretek / 

fejlesztési 

követelmények 

Az az évfolyamon tanult célnyelvi országok elhelyezése, 

összehasonlítása a nemzetek közösségében (államforma, méret stb.). 

Magyarország és az USA, valamint Kanada történelmi eseményeinek, 

politikai berendezkedésének összehasonlítása. A legfontosabb 
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vallások, egyházak megismerése. 

Kulturális sajátosságok, különbségek felismerése. 

A társadalmat érintő alapvető globális problémák tudatosítása 

(bűnözés, droghelyzet), és a segítségnyújtás lehetőségeinek feltárása. 

Kiemelkedő történelmi személyiségek megismerése, hatásuk a 

társadalmi folyamatokra. 

5 
Kulcsfogalmak 

/ fogalmak 

Társadalom, államfő, politikai intézményrendszer, az emberi 

alapjogok, vallás, történelmi egyházak. 

 

 

 

 

 G H 

1 
Tematikai 

egység /  

Fejlesztési cél 

Mindennapi élet, hagyományok, szokások, ünnepek az Egyesült 

Királyságban és Ausztráliában, valamint Új Zélandon 

2 Előzetes tudás 
A tanulónak vannak ismeretei a célnyelvi országok mindennapjairól, a 

társas együttélés szokásairól, a hagyományokról, ünnepekről. 

3 

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

 

A tanuló képes információkat gyűjteni az amerikai és kanadai 

emberek hétköznapjairól, szokásairól, a mindennapi életről, jellemző 

életkörülményeikről; 

tud a társadalmi érintkezés, az etikett legfontosabb szabályainak 

megfelelően viselkedni; 

ismeri a tipikus célnyelvi családmodellt; 

ismerteti a célnyelvi országokra jellemző népszokásokat, népzenei 

műveket, népművészeti jellegzetességeket, összehasonlítja ezeket a 

magyarországiakkal; 

tud példát mondani kiemelkedő jelentőségű kulturális eseményekre, 

fesztiválokra; 

ismeri az állami és családi ünnepeket, a hozzájuk kapcsolódó 

szokásokat. 

4 
Ismeretek / 

fejlesztési 

követelmények 

A célnyelvi országokban élő emberek jellemző életmódjának, 

mindennapi életének megismerése. 

Szövegből, filmből információgyűjtés, szokások, hagyományok 

leírása, összehasonlítása. 

A célnyelvi országok társadalmi érintkezési formáinak megismerése, a 

reagálás gyakorlása. 

Jellemző népzenei, népművészeti alkotások ismerete. 

Kulturális események, fesztiválok jelentőségének megismerése, 

összekapcsolása különböző művészeti ágakkal. 

Gasztronómia, az adott tájegységre, országra jellemző ételek, étkezési 

szokások, tipikus étel elkészítési módjának ismertetése. 

5 
Kulcsfogalmak 

/ fogalmak 

Városi és vidéki élet, család, nagycsalád, életmód, népzene, 

népművészet, étkezési szokások, kiegyensúlyozott táplálkozás, 

tradicionális ételek.  

 

 

 I J 

1 
Tematikai 

egység /  

Szabadidő, sport az Egyesült Királyságban és Ausztráliában, 

valamint Új Zélandon 
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Fejlesztési cél 

2 Előzetes tudás 
A tanuló saját tapasztalatainak és tanulmányainak megfelelően számos 

ismerettel rendelkezik a sport- és szabadidős tevékenységekről. 

3 

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

 

A tanuló ismeri és használja a tömegkommunikációs csatornákat a 

sportokkal, egészséges életmóddal kapcsolatos információk 

gyűjtésére; 

tud logikusan, a megfelelő szókincs használatával érvelni 

sportágakkal, sporteseményekkel, egészséges életmóddal kapcsolatos 

kérdésekben; 

tisztában van a sport jelentőségével és szerepével a célnyelvi 

országban és hazánkban; 

képes bemutatni a célnyelvi országok jellemző szabadidős 

tevékenységeit, legfontosabb kulturális eseményeit, fesztiváljait; 

tud példát mondani a kulturált szórakozási, szabadidős lehetőségekre, 

helyszínekre. 

4 
Ismeretek / 

fejlesztési 

követelmények 

A sport jelentősége, szerepe a célországokban és hazánk lakosságának 

életében.  

Sporthoz kötődő fogalmak megismerése (pl. versenyszellem, 

csapatszellem, veszíteni tudás képessége).  

A fair play fogalmának ismerete és jelentőségének felismerése az 

élsportban és a tömegsportban.  

Az olimpiai eszme megismerése; a célnyelvi országok és hazánk 

legnagyobb sikerei az olimpiákon. 

A legjellegzetesebb, tradicionális sportesemények a célnyelvi 

országokban és hazánkban. 

Az egészséges életmód és a sportolás szerepe a mindennapi életben 

(szabadidősport, tömegsport) a célnyelvi országban és hazánkban. 

5 
Kulcsfogalmak 

/ fogalmak 

Szabadidősport, tömegsport, élsport, fair play, dopping, életvitel, 

egészséges életmód, helyes táplálkozás, élettani hatások, szabályok, 

felszerelések.  

 

 

 

 
 

K L 

1 
Tematikai 

egység /  

Fejlesztési cél 

Az Egyesült Királyság és Ausztrália, valamint Új Zéland 

irodalma, művészete, tudományos élete 

2 Előzetes tudás 

A tanulónak már vannak ismeretei a célnyelvi országok irodalmi 

alkotásairól (mondókák, versek, ifjúsági irodalmi alkotások).  

Megismerte a legjellemzőbb képzőművészeti műalkotásokat, múzeumi 

tárgyakat.  

3 

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

 

A tanuló ismeri az évfolyamon tanult célnyelvi országok néhány 

kiemelkedő jelentőségű klasszikus és kortárs szerzőjét, képző- és 

előadóművészét; 

ismeri a célnyelvi országok legjelentősebb tudományos-technikai 

vívmányait és tudósait, képes bemutatásukra; 

be tudja mutatni a célnyelvi országok néhány kiemelkedő fontosságú 

épületét, a korszak és az épület jellemzőivel; 

ismeri a tömegkommunikációs eszközök (pl. rádió, televízió, internet) 
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szerepét a kultúra közvetítésében és népszerűsítésében a célnyelvi 

országokban és hazánkban; 

ismer néhány humoros írást, viccet, melyek a célnyelvi országok 

jellemzőit mutatják be. 

4 
Ismeretek / 

fejlesztési 

követelmények 

Az az évfolyamon tanult célnyelvi országok néhány kiemelkedő 

jelentőségű klasszikus és kortárs szerzőjének, képző- és 

előadóművészének megismerése. 

Tudományos-technikai felfedezések, tudósok megismerése, a 

felfedezések hatásainak bemutatása.  

A célnyelvi országok néhány kiemelkedő fontosságú épületének, a 

korszaknak és az épület jellemzőinek bemutatása. 

A célnyelvi országok néhány kiemelkedő fontosságú múzeumának, 

színházának megismerése. 

A tömegkommunikációs eszközök (pl. rádió, televízió, internet) 

szerepe a kultúra közvetítésében és népszerűsítésében a célnyelvi 

országokban és hazánkban. 

Néhány humoros írás, vicc megismerése, mely a célnyelvi országok 

jellemzőit mutatja be. 

5 
Kulcsfogalmak 

/ fogalmak 

Klasszikus és kortárs irodalom, képzőművészeti korok, festészet, 

építészeti stílusok, tömegkommunikáció, tudomány, technika, 

találmányok, vívmányok, előadó-művészet: zene, filmművészet, 

színházművészet, klasszikus és kortárs művészek. 

 

 

 

 M N 

1 
Tematikai 

egység /  

Fejlesztési cél 

Magyarország bemutatása más országokban élő embereknek 

2 Előzetes tudás 

A tanuló az iskolai tanulmányok során megismerte Magyarország 

természetföldrajzát, történelmét, legfontosabb irodalmi és művészeti 

értékeit, a tudományos életben betöltött szerepét. 

3 

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

 

A tanuló rendelkezik az információgyűjtéshez szükséges célnyelvi 

szókinccsel a történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek és 

földrajz tantárgyak témakörében; 

képes hazánk földrajzi jellemzőit, tájegységeit bemutatni; 

összehasonlítani a célországok földrajzi adottságaival; 

kronológiai sorrendbe tudja állítani, jellemzi hazánk legjelentősebb 

történelmi eseményeit, és azokat összehasonlítja a célnyelvi országok 

történelmi eseményeivel; 

ismeri és be tudja mutatni a hazai tudományos élet kiemelkedő 

szereplőit (pl.: Nobel-díjasok) és munkásságuk hatását a világra; 

képes bemutatni a legjelentősebb magyar városokat, a fővárost és 

annak nevezetességeit;  

képes bemutatni kedvenc magyar íróját, néhány irodalmi, képző- és 

filmművészeti alkotást. 

4 
Ismeretek / 

fejlesztési 

követelmények 

Hazánk földrajzi fekvésének, nagy tájainak, hegyeinek, folyóinak 

bemutatása. 

Történelmi események időrendbe állítása, azok hatásainak, 

következményeinek bemutatása. 
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A főváros és nagyobb városok bemutatása (elhelyezése az országban, 

főbb földrajzi, történelmi jellemzői, látnivalói). 

Hazánk összehasonlítása a tanult jellemzők alapján a célnyelvi 

országokkal. 

Hazai irodalmi mű, író, képzőművészeti alkotás bemutatása. 

Tudományos eredmények, találmányok megismerése, tudósok 

bemutatása. 

5 
Kulcsfogalmak 

/ fogalmak 

Topográfiai, történelmi alapfogalmak, a város természeti, kulturális 

értékei, tudomány és technika, Nobel-díj. 
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8. évfolyam 

 

Ebbe a szakaszba érve a diákok már három éve tanulják a célnyelvi civilizáció tantárgyat, 

nyelvtudásuk a KER szerinti A2+/ B1 szinten van. Nyelvtudásuk lehetővé teszi, hogy idegen 

nyelven is szerezzenek információkat a körülöttük lévő világról, és ezzel a lehetőséggel 

tudatosan éljenek. Motivációjukat növeli, hogy a célnyelvi civilizáció tanulása során a már 

meglévő földrajzi, történelmi, irodalmi, zenei, képzőművészeti ismereteiket felhasználhatják, 

továbbfejleszthetik. Ez kreativitásra, elemző, analizáló gondolkodásmódra ad lehetőséget, s 

egyben segíti őket a megfelelő, egyéni tanulási stratégia kialakításában. 

A tantárgy tanulása során mélyebben megismerik az Amerikai Egyesült Államok és Kanada 

a történelmét, gazdaságát, hagyományait, kultúráját, művészetét. Párhuzamot vonnak ezek 

hazai vonatkozásaival, s megtanulják a célnyelvi és a magyarországi jellemzőket 

összehasonlítani, bemutatni. A tudományos életben elért magyar eredmények, világhírű 

tudósaink munkásságának megismerése, bemutatása hozzájárul a nemzet szellemi és tárgyi 

öröksége iránt érzett megbecsülés kialakulásához. Ezek a tevékenységek erősítik 

interkulturális készségeiket és a nemzeti öntudatot is.  

A feladatok jellege, tartalma egyre több lehetőséget biztosít az önálló kutatómunkára, egyéni 

és csoportos előadásokra. A tanulók megfogalmazhatják feltevéseiket, következtetéseiket, 

gyakorolhatják a kulturált vitát, a tényeken alapuló érvelést.  

A 8. évfolyamon az előző szakaszok témakörei életkoruknak, s a más tantárgyak tanulása 

során megszerzett ismereteknek megfelelően koncentrikusan bővülnek, egymásra épülnek. 

A 8. évfolyam végére a tanulók képessé válnak arra, hogy a célnyelv használatával önállóan is 

megismerkedjenek más kultúrákkal, és összehasonlítsák ezeket, valamint be tudják mutatni 

Magyarország természeti, történelmi, szellemi értékeit. Nyitottabbá válnak a világra, 

interperszonális kapcsolataikban elfogadóbbak, toleránsabbak lesznek. 

 
 A B 

1 
Tematikai 

egység /  

Fejlesztési cél 

Az Amerikai Egyesült Államok és Kanada természetföldrajza 

2 Előzetes tudás 

Az Egyesült Államokra és Kanadára vonatkozó általános ismeretek 

(fekvés, főváros, folyók, éghajlat). A tanuló ismeri a nemzeti 

jelképeket, szimbólumokat.  

3 

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

 

A tanuló képes tájékozódni, információt gyűjteni és következtetéseket 

levonni leírásokból, táblázatokból, grafikonokból, diagramokból, 

térképekből;  

tud következtetni a földrajzi fekvésből, a természeti és éghajlati 

viszonyokból az ország jellemzőire: az életmódra, a kulturális 

szokásokra, a mindennapi életre; 

tud információt szerezni az ország természeti adottságairól autentikus 

anyagok (prospektusok, útleírások, ismeretterjesztő filmek) 

segítségével. 

4 
Ismeretek / 

fejlesztési 

követelmények 

A célnyelvi országok földrajzi fekvésének, felszínének, 

felszínformáinak, tájegységeinek és legfontosabb vízrajzi jellemzőinek 

bemutatása, jelölése kontúrtérképen.  

Ok-okozati összefüggések megállapítása a földrajzi helyzet, az 

éghajlat és az időjárási viszonyok, valamint az életmód és a kulturális 

szokások között. 

Autentikus anyagok felhasználása, értelmezése, mint az ismeretszerzés 
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egyik forrása. 

Egyéni vagy csoportos előadások készítése, információszerzés 

célnyelven egy-egy adott témáról. 

5 
Kulcsfogalmak 

/ fogalmak 

Topográfia, nemzeti jelképek, szimbólumok, felszíni formák, 

víztípusok, éghajlati és földrajzi övezetek, településtípusok, időjárási 

és éghajlati tényezők. 

 

 
 C D  

1 
Tematikai 

egység /  

Fejlesztési cél 

Az Amerikai Egyesült Államok és Kanada gazdasága 

 

2 Előzetes tudás 
A tanuló már foglalkozott az az évfolyamon tanult célnyelvi országok 

gazdaságával a 6. osztályos célnyelvi civilizáció keretében.  

 

3 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

 

A tanuló ismeri a célnyelvi országok alapvető gazdasági ágazatait, a 

főbb, idehaza is ismert márkákat; 

ismeri a jelentős ipari találmányokat, feltalálókat, ezeknek az ország 

gazdaságára gyakorolt hatását; 

képes információt gyűjteni aktuális és alapvető gazdasági kérdésekről; 

képes megérteni a célnyelv országainak célnyelven írott gazdasági 

híreit. 

 

4 
Ismeretek / 

fejlesztési 

követelmények 

A célnyelvi országok gazdasági adottságainak, jellemzőinek 

megismerése. 

Néhány ipari találmány, ezek hatása az ország gazdaságára. 

Nemzetközi viszonylatban is híres termékek, márkák, és a 

Magyarországon jelenlévő nagyvállalatok ismerete.  

A lakosság életszínvonalának megismerése, néhány összefüggés 

felismerése az életszínvonal és a gazdasági teljesítmény között.  

Önálló ismeretszerzés nyomtatott termékek és a média segítségével. 

Hírek, információk megértése célnyelven. 

5 
Kulcsfogalmak 

/ fogalmak 

Gazdasági ágak, ágazatok, szektorok, ipari találmány, globalizáció, 

nemzetközi szervezetek, multinacionális vállalatok. 

 
 E F 

1 
Tematikai 

egység /  

Fejlesztési cél 

Az Amerikai Egyesült Államok és Kanada történelme, politikai, 

társadalmi viszonyai 

2 Előzetes tudás 

A tanuló már ismeri a célnyelvi országok államformáját, meghatározó 

történelmi eseményeit. 

A médiumokban már sok tanuló figyelemmel kíséri a bel- és külföldi 

politikai híreket. 

3 

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

 

A tanuló képes időrendbe helyezni a történelmi eseményeket, ismeri 

azoknak az országra, világra gyakorolt hatásait; 

össze tudja hasonlítani az azonos történelmi időszakok meghatározó, 

hazai és célnyelvi országokhoz kötődő eseményeit, észreveszi az azok 

közötti összefüggéseket; 

ismeri a vallás és a legnagyobb működő egyházak szerepét egyes 

célnyelvi országokban. 

4 
Ismeretek / 

fejlesztési 

A célnyelvi országok elhelyezése, összehasonlítása a nemzetek 

közösségében (államforma, méret stb.). 
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követelmények Magyarország és a célnyelvi országok történelmi eseményeinek, 

politikai berendezkedésének összehasonlítása. A legfontosabb 

vallások, egyházak megismerése. 

Kulturális sajátosságok, különbségek felismerése. 

A társadalmat érintő alapvető globális problémák tudatosítása 

(bűnözés, droghelyzet), és a segítségnyújtás lehetőségeinek feltárása. 

Kiemelkedő történelmi személyiségek megismerése, hatásuk a 

társadalmi folyamatokra. 

5 
Kulcsfogalmak 

/ fogalmak 

Társadalom, államfő, politikai intézményrendszer, az emberi 

alapjogok, vallás, történelmi egyházak. 

 

 

 G H 

1 
Tematikai 

egység /  

Fejlesztési cél 

Mindennapi élet, hagyományok, szokások, ünnepek az Amerikai 

Egyesült Államokban és Kanadában 

2 Előzetes tudás 
A tanulónak vannak ismeretei a célnyelvi országok mindennapjairól, a 

társas együttélés szokásairól, a hagyományokról, ünnepekről. 

3 

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

 

A tanuló képes információkat gyűjteni a célországokban élő emberek 

hétköznapjairól, szokásairól, a mindennapi életről, jellemző 

életkörülményeikről; 

tud a társadalmi érintkezés, az etikett legfontosabb szabályainak 

megfelelően viselkedni; 

ismeri a tipikus célnyelvi családmodellt; 

ismerteti a célnyelvi országokra jellemző népszokásokat, népzenei 

műveket, népművészeti jellegzetességeket, összehasonlítja ezeket a 

magyarországiakkal; 

tud példát mondani kiemelkedő jelentőségű kulturális eseményekre, 

fesztiválokra; 

ismeri az állami és családi ünnepeket, a hozzájuk kapcsolódó 

szokásokat. 

4 
Ismeretek / 

fejlesztési 

követelmények 

Az amerikai és kanadai emberek jellemző életmódjának, mindennapi 

életének megismerése. 

Szövegből, filmből információgyűjtés, szokások, hagyományok 

leírása, összehasonlítása. 

A célnyelvi országok társadalmi érintkezési formáinak megismerése, a 

reagálás gyakorlása. 

Jellemző népzenei, népművészeti alkotások ismerete. 

Kulturális események, fesztiválok jelentőségének megismerése, 

összekapcsolása különböző művészeti ágakkal. 

Gasztronómia, az adott tájegységre, országra jellemző ételek, étkezési 

szokások, tipikus étel elkészítési módjának ismertetése. 

5 
Kulcsfogalmak 

/ fogalmak 

Városi és vidéki élet, család, nagycsalád, életmód, népzene, 

népművészet, étkezési szokások, kiegyensúlyozott táplálkozás, 

tradicionális ételek.  
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 I  

1 
Tematikai 

egység /  

Fejlesztési cél 

Szabadidő, sport az Amerikai Egyesült Államokban és 

Kanadában 

2 Előzetes tudás 
A tanuló saját tapasztalatainak és tanulmányainak megfelelően számos 

ismerettel rendelkezik a sport- és szabadidős tevékenységekről. 

3 

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

 

A tanuló ismeri és használja a tömegkommunikációs csatornákat a 

sportokkal, egészséges életmóddal kapcsolatos információk 

gyűjtésére; 

tud logikusan, a megfelelő szókincs használatával érvelni 

sportágakkal, sporteseményekkel, egészséges életmóddal kapcsolatos 

kérdésekben; 

tisztában van a sport jelentőségével és szerepével a célnyelvi 

országban és hazánkban; 

képes bemutatni a célnyelvi országok jellemző szabadidős 

tevékenységeit, legfontosabb kulturális eseményeit, fesztiváljait; 

tud példát mondani a kulturált szórakozási, szabadidős lehetőségekre, 

helyszínekre. 

4 
Ismeretek / 

fejlesztési 

követelmények 

A sport jelentősége, szerepe a célnyelvi országok és hazánk 

lakosságának életében.  

Sporthoz kötődő fogalmak megismerése (pl. versenyszellem, 

csapatszellem, veszíteni tudás képessége).  

A fair play fogalmának ismerete és jelentőségének felismerése az 

élsportban és a tömegsportban.  

Az olimpiai eszme megismerése; a célnyelvi országok és hazánk 

legnagyobb sikerei az olimpiákon. 

A legjellegzetesebb, tradicionális sportesemények a célnyelvi 

országokban és hazánkban. 

Az egészséges életmód és a sportolás szerepe a mindennapi életben 

(szabadidősport, tömegsport) a célnyelvi országban és hazánkban. 

5 
Kulcsfogalmak 

/ fogalmak 

Szabadidősport, tömegsport, élsport, fair play, dopping, életvitel, 

egészséges életmód, helyes táplálkozás, élettani hatások, szabályok, 

felszerelések.  

 

 

 
 

K L 

1 
Tematikai 

egység /  

Fejlesztési cél 

Az Amerikai Egyesült Államok és Kanada irodalma, művészete, 

tudományos élete 

2 Előzetes tudás 

A tanulónak már vannak ismeretei a célnyelvi országok irodalmi 

alkotásairól (mondókák, versek, ifjúsági irodalmi alkotások).  

Megismerte a legjellemzőbb képzőművészeti műalkotásokat, múzeumi 

tárgyakat.  

3 

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

 

A tanuló ismeri a célnyelvi országok néhány kiemelkedő jelentőségű 

klasszikus és kortárs szerzőjét, képző- és előadóművészét; 

ismeri a célnyelvi országok legjelentősebb tudományos-technikai 

vívmányait és tudósait, képes bemutatásukra; 

be tudja mutatni a célnyelvi országok néhány kiemelkedő fontosságú 

épületét, a korszak és az épület jellemzőivel; 
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ismeri a tömegkommunikációs eszközök (pl. rádió, televízió, internet) 

szerepét a kultúra közvetítésében és népszerűsítésében a célnyelvi 

országokban és hazánkban; 

ismer néhány humoros írást, viccet, melyek a célnyelvi országok 

jellemzőit mutatják be. 

4 
Ismeretek / 

fejlesztési 

követelmények 

A célnyelvi országok néhány kiemelkedő jelentőségű klasszikus és 

kortárs szerzőjének, képző- és előadóművészének megismerése. 

Tudományos-technikai felfedezések, tudósok megismerése, a 

felfedezések hatásainak bemutatása.  

A célnyelvi országok néhány kiemelkedő fontosságú épületének, a 

korszaknak és az épület jellemzőinek bemutatása. 

A célnyelvi országok néhány kiemelkedő fontosságú múzeumának, 

színházának megismerése. 

A tömegkommunikációs eszközök (pl. rádió, televízió, internet) 

szerepe a kultúra közvetítésében és népszerűsítésében a célnyelvi 

országokban és hazánkban. 

Néhány humoros írás, vicc megismerése, mely a célnyelvi országok 

jellemzőit mutatja be. 

5 
Kulcsfogalmak 

/ fogalmak 

Klasszikus és kortárs irodalom, képzőművészeti korok, festészet, 

építészeti stílusok, tömegkommunikáció, tudomány, technika, 

találmányok, vívmányok, előadó-művészet: zene, filmművészet, 

színházművészet, klasszikus és kortárs művészek. 

 

 

 M N 

1 
Tematikai 

egység /  

Fejlesztési cél 

Magyarország bemutatása más országokban élő embereknek 

2 Előzetes tudás 

A tanuló az iskolai tanulmányok során megismerte Magyarország 

természetföldrajzát, történelmét, legfontosabb irodalmi és művészeti 

értékeit, a tudományos életben betöltött szerepét. 

3 

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

 

A tanuló rendelkezik az információgyűjtéshez szükséges célnyelvi 

szókinccsel a történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek és 

földrajz tantárgyak témakörében; 

képes hazánk földrajzi jellemzőit, tájegységeit bemutatni; 

összehasonlítani a célországok földrajzi adottságaival; 

kronológiai sorrendbe tudja állítani, jellemzi hazánk legjelentősebb 

történelmi eseményeit, és azokat összehasonlítja a célnyelvi országok 

történelmi eseményeivel; 

ismeri és be tudja mutatni a hazai tudományos élet kiemelkedő 

szereplőit (pl.: Nobel-díjasok) és munkásságuk hatását a világra; 

képes bemutatni a legjelentősebb magyar városokat, a fővárost és 

annak nevezetességeit;  

képes bemutatni kedvenc magyar íróját, néhány irodalmi, képző- és 

filmművészeti alkotást. 

4 
Ismeretek / 

fejlesztési 

követelmények 

Hazánk földrajzi fekvésének, nagy tájainak, hegyeinek, folyóinak 

bemutatása. 

Történelmi események időrendbe állítása, azok hatásainak, 

következményeinek bemutatása. 

A főváros és nagyobb városok bemutatása (elhelyezése az országban, 
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főbb földrajzi, történelmi jellemzői, látnivalói). 

Hazánk összehasonlítása a tanult jellemzők alapján a célnyelvi 

országokkal. 

Hazai irodalmi mű, író, képzőművészeti alkotás bemutatása. 

Tudományos eredmények, találmányok megismerése, tudósok 

bemutatása. 

5 
Kulcsfogalmak 

/ fogalmak 

Topográfiai, történelmi alapfogalmak, a város természeti, kulturális 

értékei, tudomány és technika, Nobel-díj. 

 

 O P 

1 

A fejlesztés 

várt 

eredményei a 

két évfolyamos 

ciklus végén 

A tanuló be tudja mutatni a célnyelvi országok és Magyarország 

földrajzi fekvését, felszínformáit, tájegységeit és legfontosabb vízrajzi 

jellemzőit.  

Ismeri a célnyelvi országok gazdasági fejlődésének legfontosabb 

állomásait, ennek az életszínvonalra gyakorolt hatásait. 

Időrendbe helyezi és összehasonlítja az azonos történelmi időszakok 

hazai és célnyelvi országbeli meghatározó eseményeit, felfedezi az 

azok közötti összefüggéseket. 

Célnyelven végez önálló gyűjtőmunkát a hagyományos és a digitális 

médiumok segítségével. 

Ismeri a legfontosabb nemzeti ünnepek eredetét, ünneplésének módját 

és a megemlékezések szimbólumait. 

Ismeri a sport jelentőségét, szerepét a célnyelvi országok és hazánk 

lakosságának életében.  

Ismeri a célnyelvi országok és a hazai élet néhány kiemelkedő 

jelentőségű klasszikus és kortárs szerzőjét, képző- és  

előadóművészét. 

Ismeri és bemutatja a célnyelvi országok és Magyarország 

legjelentősebb tudományos-technikai vívmányait, tudósait. 

Nyitottá és elfogadóvá válik más kultúrákkal szemben, megérti azok 

sajátosságait. 
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