Helyi tanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai és középiskolai célnyelvi
oktatáshoz
Bevezetés
A célnyelv oktatásának alapvető célja a Közös Európai Referenciakerettel (a továbbiakban:
KER) összhangban a tanulók célnyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és
fejlesztése. A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az általános
kompetenciákkal, a világról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel és
jártasságokkal, valamint a minden tevékenységhez, így a nyelvi kommunikációhoz is
nélkülözhetetlen motivációval.
A korszerű idegennyelv-oktatás a nyelvhasználó szükségleteire épül, ezért
tevékenységközpontú. Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most vagy a
későbbiek során várhatóan fontos szerepet játszanak életükben. A nyelvtanulási folyamat
középpontjában a cselekvő tanulók állnak, akik a célnyelv segítségével kommunikatív
feladatokat oldanak meg. A feladatok megoldása során receptív, produktív, illetve interaktív
nyelvi tevékenységeket végeznek. A tanulási folyamat szervezésében nagy jelentősége van a
kooperatív feladatoknak és a projektmunkának, amelyek szintén erősíthetik a motivációt.
Mivel a valóságban a legtöbb megoldandó feladat több készség együttes alkalmazását teszi
szükségessé, ezért ezeket integráltan tanítjuk.
A két tanítási nyelvű általános iskolában a célnyelv tanulása és a célnyelven történő tanulás
egyszerre kezdődik, hogy már kisgyermekkorban kialakuljon és fenn is maradjon a
nyelvtanulás iránti pozitív attitűd, így az első és a további idegen nyelvek tanulása is sikeres
legyen. Ehhez szükséges a folyamatos megerősítés, a pozitív tanári visszajelzés, melynek
nyomán kialakul a tanulók önbizalma és beszédbátorsága. Ebben az oktatási formában kiváló
lehetőség nyílik a nyelvi tehetség korai felismerésére, kibontakoztatására és fejlesztésére.
A két tanítási nyelvű általános iskolai oktatás jellemzője a kommunikációs helyzeteken
alapuló, játékos nyelvtanulás korai megkezdése. A nyelvtanulás során a tanulók fejlettségi
szintjüknek, életkori sajátosságaiknak megfelelő, ugyanakkor kihívást jelentő érdekes nyelvi
tevékenységekben vesznek részt. A célnyelvet, amellyel minden esetben valamilyen
kommunikációs szituációban, kontextusban találkoznak, kezdetben az anyanyelvi fejlődés
mintájára sajátítják el. A célnyelvvel való ismerkedés középpontjában a kezdeti szakaszban a
hallott szöveg értése és a szóbeli interakció fejlesztése áll. Ennek következtében kialakul és
folyamatosan fejlődik a tanulók beszédészlelése, beszédértése, spontán beszéde és
beszédbátorsága, ami megfelelő alapot teremt a nyelvi készségek további fejlesztéséhez és
fejlődéséhez.
A két tanítási nyelvű középiskolai oktatás az idegen nyelvi képzés kiemelten kezelt,
speciális területe, ahol a célnyelv tanulása és a célnyelven történő tanulás egyidejűleg
történik.
Ennek a képzési formának a legfőbb célja az, hogy az általános iskolában a nyelvtanulással
kapcsolatban kialakult pozitív attitűdöt megerősítse, biztosítsa a célnyelv minél magasabb
szintű elsajátítását, és megalapozza a további nyelvek sikeres tanulását. Ehhez szükséges a
folyamatos megerősítés, a pozitív tanári visszajelzés, amely fokozza a tanulók önbizalmát, így
magabiztosabban vesznek részt a szóbeli és az írásbeli kommunikációban.
A két tanítási nyelvű középiskolai oktatást is a valós kommunikációs helyzeteken alapuló
nyelvtanulás jellemzi. A középiskolai nyelvoktatásban a tanár és a tanuló támaszkodhat az
általános iskolában elsajátított nyelvtanulási készségekre és stratégiákra, amelyeket közösen
fejlesztenek tovább.

A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg autentikus, a
feladatvégzés szempontjából hiteles legyen. A két tanítási nyelvű oktatásban anyanyelvi
lektor is részt vehet, aki kiemelkedő szerepet játszik a tanulók mindennapi szóhasználatának,
kommunikációs készségének, valamint kommunikációs stratégiáinak kialakításában és
fejlesztésében. Jelenléte segíti az autentikus kommunikációs helyzetek kialakulását, a tanulók
hozzászoknak ahhoz, hogy olyan embereket is meg kell érteniük, akik csak a célnyelvet
beszélik. Az anyanyelvi lektor feladata elsősorban a kommunikációs készségek fejlesztése, de
meghatározó szerepe van a kultúraközvetítés, az interkulturális kompetencia fejlesztésében is.
A célnyelvű kommunikáció során meghatározó jelentőségű a nyelvekkel, a
nyelvtanulással, az idegen nyelveket beszélő emberekkel és a más kultúrákkal kapcsolatos
pozitív attitűd kialakítása, ami magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és
a nyelvek, kultúrák közötti kommunikáció iránti nyitottságot is.
A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a Nemzeti alaptanterv (a továbbiakban: Nat)
hangsúlyozza a tantárgyközi integráció szerepét. A két tanítási nyelvű oktatás folyamatában a
tanulók több közismereti tantárgyat célnyelven tanulnak, célnyelven szereznek új ismereteket.
Korán megkezdődik a célnyelv használata információszerzésre és -átadásra, és nyilvánvalóvá
válik a nyelvórán kívüli nyelvtudás fontossága. Lényeges, hogy a tanulók a célnyelv
elsajátítása során építsenek meglévő ismereteikre és személyes tapasztalataikra, és fedezzék
fel, hogy a célnyelvi és a tantárgyi tudás szoros kölcsönhatásban van egymással, és számos
területen alkalmazható. Az egész életen át tartó tanulás szempontjából kiemelkedő jelentősége
van a nyelvtanulási stratégiáknak. Ezek ismerete és alkalmazása segíti a tanulókat abban,
hogy nyelvtudásukat önállóan ápolják és fejlesszék, valamint hogy újabb nyelveket
sajátítsanak el.
A Nat minden képzési szakaszra előírja az elérendő minimumszinteket, és kitér az emelt
szintű képzésben részesülő tanulókkal szemben támasztott elvárásokra is. A két tanítási
nyelvű iskolák követelményeit jogszabály szabályozza.
A közműveltségi elemeket a tantárgy egyedi jellemzői miatt a Nat-ban és a „Két tanítási
nyelvű iskolai oktatás irányelvében” (a továbbiakban: Irányelvek) azok a nyelvi szintek és
kompetenciák testesítik meg, amelyeket a nemzetközi gyakorlatban és az érettségi
követelményrendszerben mérceként használt KER határoz meg. A nyelvi kompetenciák
komplex fejlesztéséhez az ajánlott témakörök kínálnak kontextust.
A célnyelvi kerettanterv a KER-ben leírt készségek alapján határozza meg a nyelvtanulás
fejlesztési egységeit, ezek a hallott és olvasott szöveg értése, a szóbeli interakció, az
összefüggő beszéd és az íráskészség. A KER-ben meghatározott nyelvi szintek és
kompetenciák a tanulók életkori sajátosságaival összhangban kerültek be a kerettantervbe.
A két tanítási nyelvű iskoláknál a KER szerinti legalacsonyabb követelményszint a 4.
évfolyam végén jelenik meg először. Ennek sikeres teljesítése érdekében ez a kerettanterv
meghatározza a 2. évfolyam végére elérendő készségeket is, a hallott szöveg értése és a
szóbeli interakció területén. A két tanítási nyelvű általános iskola kerettantervi fejlesztési
céljai és a hozzárendelt tartalmak az általános iskola első három évfolyamán heti négy,
felsőbb évfolyamokon legalább heti ötórás nyelvtanítással érhetőek el. A Nat és az Irányelvek
általános nevelési és fejlesztési célkitűzése a középiskolai tanulmányok befejezésének idejére
a KER szerinti C1 nyelvi szint. A Nat és az Irányelvek által az egyes képzési szakaszokra
minimumként meghatározott nyelvi szintek a következők:
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* Az elvárt minimális követelmény, melynek teljesítését szintméréssel is vizsgálják, az, hogy a tanulók legalább
ötven százaléka a tizedik évfolyamon érje el a KER szerinti B2 szintet.
**Az elvárt minimális kimeneteli követelmény, melynek teljesítését szintméréssel is vizsgálják, az, hogy a
tanulók legalább kilencven százaléka érje el a KER B2 szintet, de a kerettanterv általános nevelési-fejlesztési
célja a középiskolai nevelés-oktatás végére a KER C1 szint.

A két tanítási nyelvű általános iskola nyelvi fejlesztési céljait az első három évfolyamon
heti négy (évi 144), a felsőbb évfolyamokon heti öt (évi 180) órában kell teljesíteni.
A célnyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztése szoros kapcsolatban áll a Nat-ban
megfogalmazott kulcskompetenciákkal. A kommunikatív nyelvi kompetencia több ponton
érintkezik az anyanyelvi kompetenciával. A szövegalkotás, szövegértelmezés, szóbeli és
írásbeli kommunikáció számos készségeleme átvihető a célnyelv tanulásába, és fordítva, a
célnyelv tanulása során elsajátított kompetenciák hasznosak az anyanyelvi kommunikáció
területén.
Az önálló tanulás képességének kialakításában hasznos segítséget nyújt a modern technika,
az interneten található autentikus szövegek, a direkt és indirekt nyelvtanulási lehetőségek
sokasága. Míg korábban csak az írott és a hallott szöveg megértésének fejlesztését támogatta
az internet, ma már számos lehetőség kínálkozik a produktív nyelvhasználatra is. Az ingyen
elérhető autentikus hanganyagok és videók, képek, szótárak, interaktív feladatok mellett az
írott és a szóbeli csevegés, a fórumozás és a blogírás élményszerű nyelvtanulásra ad alkalmat.
Az önálló tanulás képességének állandó fejlesztéséhez szükség van arra, hogy a tanulók
beszélgethessenek magáról a tanulásról, segítséget kapjanak a tanulási stratégiák
elsajátításában, és lehetőségük legyen gyakorolni mind az önértékelést, mind a társértékelést.
A siker egyik kulcsa a folyamatos, pozitív megerősítés, a tanulók önmagukhoz mért
fejlődésének elismerése.
A nyelvtanítás, -tanulás sikeréhez hozzájárul, ha a nyelvtanulók ismereteit, érdeklődését,
igényeit, nyelvi és nem nyelvi készségeit sikerül bekapcsolni a tanulási folyamatba. A
nyelvtanulás a témák sokféleségének köszönhetően, valamint azért, mert minden más
tantárgynál több lehetőséget kínál a beszélgetésre, kiválóan alkalmas a
személyiségfejlesztésre.
A táblázatokban megjelenő fejlesztési egységek (hallott szöveg értése, szóbeli interakció,
összefüggő beszéd, olvasott szöveg értése és íráskészség) a valóságban nem különíthetők el
egymástól. A hatékony nyelvtanítás feltétele, hogy a különböző készségek fejlesztése mindig
integráltan történjen, úgy, ahogy azok a valós kommunikációshelyzetekben előfordulnak.
Ezért nem szerepelnek óraszámok a fejlesztési egységek mellett.
A Fejlesztési célok rovat a nyelvtanítás aktuális életkori szakaszára vonatkozó, az adott
kompetenciával kapcsolatos fejlesztés céljait sorolja fel. A fejlesztés tartalma olyan
tevékenységeket mutat be, amelyek segítségével az adott nyelvi fejlesztés megvalósítható. A
nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák szervesen beépülnek a tartalomba.
Külön táblázat ismerteti az ajánlott témaköröket és a kapcsolódási pontokat a közismereti
tantárgyakkal. A tanulócsoportban más tantárgyakat tanító tanárokkal való együttműködés
elevenebbé, aktuálisabbá és érdekesebbé teszi a nyelvtanulást, mert lehetőséget nyújt a témák,
témakörök természetes, életszerű összekapcsolására.
Az ajánlott témakörök koncentrikus bővülése lehetőséget ad arra, hogy a korábban
megszerzett ismereteket gazdagítsák, elmélyítsék, új nézőpontokból vizsgálják meg a tanulók.
A kerettanterv minden fejlesztési szakaszban a tanulók életkorához, szükségleteihez

alkalmazkodó új témaköröket is javasol. Az ajánlott témakörök listája kitekintést ad a
célnyelvi kultúrákra, és ily módon biztosítja az interkulturális kompetenciák fejlesztését is.
Azon túl, hogy a tanulók magas szinten sajátítsák el a célnyelvet, az is fontos feladat, hogy
tanulmányaik során a célnyelvi országok civilizációja mellett más kultúrákat is
megismerjenek, elfogadjanak, és olyan kommunikációs helyzeteket is kipróbálhassanak,
amelyekben a kommunikációs partnernek nem anyanyelve a célnyelv.
A kerettanterv a kétéves fejlesztési ciklusok végén a fejlesztési egységek céljaiból és
tartalmából kiindulva határozza meg a fejlesztés várható eredményét, kapcsolódva a szakasz
végére előírt KER-szinthez.
1–2. évfolyam
A nyelvtanulás az első két évfolyamon játékos ismerkedést jelent a célnyelvvel, megalapozva
a későbbi tudatos nyelvhasználatot. Elsődleges célja, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését az
idegen nyelvek tanulása iránt a pozitív attitűd és a tartós motiváció kialakításával. Fontos cél
továbbá, hogy a nyelvtanulás a kezdetektől élmény, érdekes tapasztalat legyen a tanulók
számára.
Ebben a szakaszban elsősorban a beszédészlelés, beszédbátorság kialakításával és a hallás
utáni szövegértés fejlesztésével történik a kommunikatív kompetenciák megalapozása. A
nyelvtanulás a tanulók által értelmezhető szituációkban, kommunikációs helyzetekben, a
beszélt nyelven keresztül valósul meg, játékokra, dalokra, mondókákra, rövid párbeszédek
feldolgozására épülő kreatív és motiváló folyamat során. Az egyre bővülő feladatok,
kommunikációs helyzetek révén megtanulják kifejezni magukat az adott szituációkban,
megismétlik, utánozzák a hallottakat. A hallott szövegeket cselekvéshez, szituációhoz kötik,
így azok megértése és felidézése is könnyebbé válik.
A korai nyelvtanulásban kiemelt szerepe van a hallás utáni szövegértésnek, a
szókincsfejlesztésnek, a szóbeli interakciónak. A nonverbális eszközökkel támogatott hallott
szöveg segíti a tanulókat abban, hogy kikövetkeztessék és megértsék a mondanivaló lényegét.
Az élő beszéd, kommunikáció egyúttal mintát nyújt a kifejezések használatára, amelyeket
kellő ismétlés, gyakorlás után már egyedül is képesek alkalmazni. A kisgyermekkori, hallás
utáni nyelvtanulás nagymértékben segíti a szókincs bővülését, a kiejtés, az intonáció, a
beszédtempó célnyelvnek megfelelő fejlesztését.
Nagy szerepe van a megértést segítő eszközöknek, a célnyelvi kommunikáció nonverbális
elemekkel való támogatásának: a testbeszédnek, képeknek, tárgyaknak, történetek
eljátszásának. A saját tapasztalás, tevékenység útján rögzült kifejezések a későbbiekben
könnyen előhívható ismeretekké válnak. Ezek a tevékenységek fejlesztik a gyermeki
kreativitást, lehetőséget adnak arra is, hogy megtanuljanak élni a nonverbális
kifejezőeszközökkel is. Ebben az életkorban az is fontos, hogy a tanulók minden
érzékszervükkel részt vegyenek a nyelvi tevékenységekben, kapjanak vizuális megerősítést,
és kézbe vehető tárgyakat is használjanak a nyelvtanulás során.
A célnyelvi írás-olvasás készségének célzott fejlesztése akkor kezdődhet el, amikor
anyanyelvükön már magabiztosan írnak és olvasnak a tanulók. Az első kétéves szakasz végén,
játékos formában már ismerkedhetnek az egyszerűbb szavak szóképével, illetve rövid,
nyomtatott formában megjelenő mondatokkal.
A tanulási folyamatban a tanuló egész személyisége formálódik, anyanyelvi és célnyelvi
kompetenciái egymással kölcsönhatásban fejlődnek. Fontos a változatos tevékenységformákra
lehetőséget nyújtó célnyelvi óravezetés. A vizuális elemekben gazdag tantermi környezet és
eszközrendszer ösztönzi a tanulókat a nyelvi tevékenységekben való aktív részvételre. Az

infokommunikációs eszközök bevonása már ebben az életkori szakaszban is segít a
megértésben, és motiváló hatással bír.
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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Fejlesztési egység

Hallott szöveg értése

Otthon és az óvodában szerzett készségek, személyes és
szociális kompetenciák, tanulási képességek. Játékok,
szituációs feladatok az otthoni és az óvodai életből.
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,
A tematikai egység nevelésihang, rajz) meg tudja jeleníteni;
fejlesztési céljai
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.
Előzetes tudás

C
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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.
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.
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D
Fejlesztési egység

E
Szóbeli interakció
Otthon és az óvodában szerzett tapasztalatok, készségek,
személyes és szociális kompetenciák, tanulási
képességek, a tanuló természetes kíváncsisága,
Előzetes tudás
motivációja.
Játékok, szituációs feladatok az otthoni és az óvodai
életből.
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
A tematikai egység nevelésiszükségletek vagy jól ismert témák területén, illetve
fejlesztési céljai
azokra reagálni;
tud másoktól dolgokat kérni és másoknak dolgokat adni;
képes tevékenységekkel reagálni egyszerű tanári
utasításokra pl. mozgás, rajzolás;
képes a célnyelvi normáknak megfelelő kiejtés, intonáció
és beszédtempó utánzás alapján történő elsajátítására.
F
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A fejlesztés tartalma
Egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre, kérésekre, felszólításokra való
reagálás rövid válaszokkal.
Cselekvéssel ismert szituációs játékokhoz, tantermi játékokhoz való kapcsolódás.
Néhány egyszerű, mindennap használt mondatszerkezet korlátozott mértékben történő
alkalmazása példa alapján.
A legegyszerűbb mindennapi udvarias üdvözlési és búcsúzási, bemutatkozási formulák
használata.
Kérés, köszönet, sajnálkozás kifejezése.
Nagyon rövid, különálló, többnyire előre begyakorolt megnyilatkozások megértése és
reagálás azokra.
Ismert témákhoz kapcsolódó egyszerű nyelvi eszközöket és nonverbális elemeket
tartalmazó rövid párbeszéd eljátszása társakkal, tanárral.
Dalok, mondókák, mesék, történetek előadásában, gyermekjátékokban való aktív
részvétel.
Bekapcsolódás nonverbális elemekkel támogatott, közös szöveg- és mesemondásba
ismert szavak, kifejezések ismétlésével.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: dalok, mondókák,
gyermekversek, rövid, képpel illusztrált történetek, rövid párbeszédek.

Ajánlott témakörök
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A
Ajánlott témakörök
Személyes vonatkozások, család
Személyes bemutatkozás.
Család bemutatása rajzok, képek segítségével.
Környezetünk
Az otthon, lakás bemutatása (szobák, helyiségek megnevezése).
Időjárással kapcsolatos kifejezések.
Állatok, gyümölcsök megnevezése.
Az iskola
Személyes iskolai, illetve tantermi eszközök megnevezése.
Életmód
Napirend, napszakok ismerete.
Mindennapi használati tárgyak, játékok megnevezése.
Alapvető ételek megnevezése, csoportosítása (pl. egészségesre, egészségtelenre).
Évszaknak megfelelő öltözködés, ruhadarabok neve.
Szabadidő, szórakozás
Ünnepek.
Szabadidős játékok, sportok megnevezése.
Közlekedési eszközök neve.
Játékok megnevezése.
B
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A fejlesztés várt
eredményei a ciklus
végén

C
A tanuló aktívan részt vesz a célnyelvi tevékenységekben,
követi a célnyelvi óravezetést, megérti az egyszerű
utasításokat.
Alapvető szókincse van, melyet konkrét szituációkban fel tud
használni.
Egyszerű, rövid mondatokat használ a bemutatkozás során.
A tanult szavakat, kifejezéseket hallás után megérti, rövid
válaszokkal, tevékenységgel reagál azokra.
Aktívan részt vesz interakciót igénylő nyelvi játékokban.
Megérti az illusztrációval, testbeszéddel alátámasztott rövid
szövegek jelentését.
El tudja végezni a különböző forrásokból (tanár, magnó,
videó stb.) hallott egyszerű szöveghez tartozó feladatokat.
Fel tud idézni néhány dalt, verset, mondókát.

Témakörök, óraszámok évfolyamokra lebontva
Az 1. évfolyamon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 136 óra.
A témakörök áttekintő táblázata óraszámokkal

Témakör neve
Személyes témák és közvetlen környezeti szituációk
Osztálytermi nyelvhasználat
Kereszttantervi témák és szituációk
Célnyelvi vonatkozások
Interkulturális, országismereti témák
Játékos tanulás
Szórakozás
Ismeretszerzés, tudásmegosztás
Összes óraszám:

óraszám
40
23
10
5
6
30
16
6
136

A 2. évfolyamon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 136 óra.
A témakörök áttekintő táblázata óraszámokkal
Témakör neve
Személyes témák és közvetlen környezeti szituációk
Osztálytermi nyelvhasználat
Kereszttantervi témák és szituációk
Célnyelvi vonatkozások
Interkulturális, országismereti témák
Játékos tanulás
Szórakozás
Ismeretszerzés, tudásmegosztás
Összes óraszám:

óraszám
38
25
8
6
7
28
16
8
136

3–4. 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 3–4. évfolyam egyik legfontosabb célja, hogy fenntartsa a tanulók nyelvtanulás iránti
pozitív attitűdjét, hogy továbbra is örömüket leljék a nyelvhasználatban.
A korábbiakhoz hasonlóan fontos cél a beszédértés és a kommunikációs készség fejlesztése,
amelyben most már nagyobb szerepet játszik az összefüggő beszéd. Ezekhez a fejlesztési
célokhoz társul az értő olvasás, illetve a célnyelvi írás bevezetése, fejlesztése.
Az előző szakasz végén a tanulók már nyomtatott formában is megismerkedtek egyszerű
szavakkal, rövid mondatokkal. Ezek leírása, nyomtatott szövegben való biztos felismerése,
kiolvasása ennek a szakasznak a feladata. A készségek fejlesztése komplex módon, valós
kommunikációs helyzeteken alapul. A motiváció fenntartása érdekében fontos, hogy a tanulók
a fejlettségi szintjüknek megfelelő, változatos feladatokat kapjanak, az ismeretek rögzítése
tevékenykedtetés útján történjen.
A témakörök részben ugyanazok, mint az előző fejlesztési szakaszban, de a tantárgyi
tartalmak gazdagodásának megfelelően bővülnek is.

Ebben az időszakban jelentősen növekszik a tanulók szókincse, elkezd kialakulni tantárgyspecifikus 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.
A szakasz végére az elérendő cél a KER szerinti A1-es szint.
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A
Fejlesztési egység

B
Hallott szöveg értése
Aktív részvétel az órai tevékenységekben, a célnyelvi
óravezetés követése, az egyszerű tanári utasítások és
Előzetes tudás
kérdések, valamint a korábban feldolgozott szövegek
megértése, begyakorolt rövid párbeszédek követése.
A tanuló követi a kissé komplexebb formában elhangzó és
kevesebb nonverbális elemmel támogatott célnyelvi
óravezetést;
megérti az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó,
kevesebb nonverbális elemmel támogatott és bővülő
szókinccsel megfogalmazott, de továbbra is rövid, egyszerű
tanári utasításokat;
megérti az ismert témákhoz kapcsolódó, egy-egy rövid
mondatból álló kérdéseket, néhány rövid mondatból álló
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési céljai megnyilatkozásokat;
felismeri a mindennapi témakörökben elhangzó rövid,
egyszerű szövegekben az ismerős szavakat, fordulatokat, és
tud ezekből következtetni a szövegek témájára;
a megértést segítő feladatokra támaszkodva kiszűri a lényeget
és néhány konkrét információt ismert témájú rövid, egyszerű
szövegekből;
egyre önállóbban alkalmaz néhányat a megértést segítő
alapvető stratégiák közül.
C
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A fejlesztés tartalma
A kissé komplexebb formában elhangzó és kevesebb nonverbális elemmel támogatott
célnyelvi óravezetés növekvő biztonsággal történő követése (pl. osztálytermi
rutincselekvések; a közös munka megszervezése, eszközhasználat).
Rövid, egyszerű tanári utasítások alaposabb és biztosabb megértése (pl. játékos feladatok;
manuális tevékenységek; mozgásos, játékos tevékenységek).
Rövid kérdések és néhány rövid mondatból álló szövegek megértése a tanulóhoz közel
álló, ismert témákról.
Az életkornak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus
szövegek bemutatásának, előadásának aktív követése; a szövegekben a tanult nyelvi
elemek felismerése, következtetések levonása a témára, lehetséges tartalomra
vonatkozóan; a szöveg lényegének kiszűrése a megértést segítő, változatos feladatok
segítségével.
A megértés során a hallott szövegeket kísérő nonverbális elemekre (pl. képek, képsorok,
tárgyak, testbeszéd, hanglejtés) és a beszédhelyzetre való egyre tudatosabb támaszkodás.
Tanári ösztönzésre a hallott szövegből kiszűrt információk egyre tudatosabb
összekapcsolása a témával kapcsolatos egyéb ismeretekkel, és ezek alapján
következtetések levonása a tartalomra vonatkozóan.
Különböző beszélők, köztük a célnyelvet anyanyelvként használók egyre nagyobb
biztonsággal történő megértése, amennyiben azok a célnyelvi normának megfelelő vagy
ahhoz közelítő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez igazított tempóban, szükség esetén
szüneteket tartva és a lényegi információkat kihangsúlyozva, megismételve beszélnek.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: dalok, versek,
képekkel illusztrált mesék és történetek, kisfilmek, animációs filmek, a korosztálynak
szóló egyéb hangzó anyagok, tanárral, tanulótársakkal, célnyelvi országokból érkező
személyekkel folytatott rövid párbeszédek, tanári beszéd, interaktív feladatok.
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Fejlesztési egység

2

Előzetes tudás
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A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai

Szóbeli interakció
Aktív részvétel az órai tevékenységekben, a célnyelvi
óravezetés követése, az egyszerű tanári utasítások és
kérdések, valamint a korábban feldolgozott szövegek
megértése. Begyakorolt rövid párbeszédekben,
interakciót igénylő tevékenységekben való részvétel
egyszerű nyelvi eszközök alkalmazásával.
A tanuló egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő
szókinccsel és nonverbális elemekkel támogatva
fejezi ki beszédszándékát;
egyszerű kérdéseket tesz fel a számára ismert
témákról, illetve egyszerű nyelvi eszközökkel
válaszol a hozzá intézett kérdésekre;
rövid beszélgetést folytat számára ismert témákról
egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt
beszédfordulatokkal;
rövid beszélgetést folytat társaival a tanult témákról;
képes rövid, egyszerű szövegek másokkal való közös
előadására;
képes az ismert szöveg célnyelvi normákhoz közelítő
kiejtésére, helyes intonációval és megfelelő
beszédtempóban.

1

F
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
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Előzetes tudás
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A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai

Összefüggő beszéd
Aktív részvétel az órai tevékenységekben, a célnyelvi
óravezetés követése, az egyszerű tanári utasítások és
kérdések, valamint a korábban feldolgozott szövegek
megértése. Néhány összefüggő mondat elmondása
önmagáról és a tanult témákról. A megismert versek,
mondókák felidézése.
A 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.
I
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A fejlesztés tartalma
Gyermekirodalmi mű (pl. vers, dal, mese), történet, cselekvéssor közös vagy önálló
előadása társak, másik osztály, szülők vagy tanárok részére.
Felkészülést követően nonverbális elemekkel támogatott egyszerű nyelvi eszközökkel,
begyakorolt beszédfordulatokkal megfogalmazott szerepjáték előadása társakkal.
Minta alapján, tanári segítséggel összefüggő szöveg alkotása; szavak, szócsoportok,
cselekvéssorok összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, de, azután).
Egyénileg vagy csoportban létrehozott alkotás, tárgy rövid bemutatása és értékelése (pl.
közös plakát készítése, kiállítása, szóbeli bemutatása és értékelése).
Tanári példa vagy autentikus hangzóanyag hallgatása és együttes elmondása után közös
vagy önálló ismétlés; a kiejtés, intonáció, hangsúly, ritmus játékos gyakorlása (pl.
hangerő vagy hangszín változtatásával, érzelmek kifejezésével, ritmushangszerek vagy
mozgás kíséretével).
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: dalok, versek, mesék,
rövid történetek, cselekvéssorok, leírások (pl. tanulói munka bemutatása), rövid szerepek,
interaktív feladatok.
J
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Fejlesztési egység

Olvasott szöveg értése
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Előzetes tudás
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A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai

A tanulónak minimális ismeretei vannak a célnyelv
írott változatának sajátosságairól. Az egyszerű szavak,
nagyon rövid mondatok nyomtatott képét felismeri,
jelentésüket többnyire megérti.
A tanuló képes felismerni az anyanyelven és a
célnyelven történő olvasás közti különbséget;
felismeri és megérti az egyszerű mondatokban, rövid
szövegekben az ismert szavakat és kifejezéseket a
megértést segítő elemekre támaszkodva;
megérti a különböző műfajú, egyszerű, autentikus
szövegek lényegét;
egyszerű, 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.

L

1

1

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.
M
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Fejlesztési egység

Íráskészség
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A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai

1

A tanulónak kevés tapasztalata van a célnyelven való
írás területén. Az egyszerű, rövid szavakat,
mondatokat felismeri, megérti. A tanult, rövid
szavakat le tudja másolni.
A 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.

O
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.
1
2

3

4

5

6
7

8

9

A
Ajánlott témakörök
Család
Én és a családom.
Családtagok bemutatása.
Otthon
Otthonom, szűkebb környezetem.
Kedvenc játékaim.
Lakóhelyem, tágabb környezetem.
Étkezés
Napi étkezések.
Kedvenc ételeim, italaim.
Egészséges táplálkozás.
Idő, időjárás
Évszakok és hónapok.
A hét napjai és napszakok.
Az óra.
Időjárás.
Öltözködés
Évszakok és ruhadarabok.
Kedvenc ruháim.
Sport
Testrészek és mozgás.
Kedvenc sportom.
Iskola, barátok
Iskolám, osztálytermünk.
Tantárgyaim.
Osztálytársaim, barátaim.
Szabadidő
Szabadidős tevékenységek.
Kedvenc időtöltésem.

10

11

12

Természet, állatok
Kisállatok.
Kedvenc állataim.
Állatok a ház körül.
Vadon élő és állatkerti állatok.
Ünnepek és hagyományok
Az én ünnepeim.
Ünnepek itthon és a célnyelvi kultúrában.
Fantázia és valóság
Kedvenc meséim, könyveim.
Képzeletem világa.
A cirkusz.
B
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A fejlesztés várt eredményei a
két évfolyamos ciklus végén

C
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.

Az 3. évfolyamon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 136 óra.
A témakörök áttekintő táblázata óraszámokkal
Témakör neve
Személyes témák és közvetlen környezeti szituációk
Osztálytermi nyelvhasználat
Kereszttantervi témák és szituációk
Célnyelvi vonatkozások
Interkulturális, országismereti témák
Játékos tanulás
Szórakozás
Ismeretszerzés, tudásmegosztás
Összes óraszám:

óraszám
40
20
16
10
12
20
12
6
136

A 4. évfolyamon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 170 óra.
Témakör neve

óraszám

Család
Otthon
Étkezés
Idő, időjárás
Öltözködés
Sport
Iskola, barátok
Szabadidő, szórakozás
Természet, állatok
Ünnepek és szokások
Város, bevásárlás
Utazás, pihenés
Fantázia és valóság
Zene, művészetek
Környezetünk védelme
Egészséges életmód

20
20
15
15
10
10
10
10
8
8
10
8
8
8
5
5

5–6. évfolyam
Az 5–6. évfolyamon a célnyelvet tanuló diákok A1 szintű nyelvtudással lépnek be a
további nyelvtanulási folyamatba. Ez a KER megfogalmazásában azt jelenti, hogy 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
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.
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Fejlesztési egység
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Hallott szöveg értése
A1 nyelvi szint, azaz a gazdagodó nyelvi
eszközökkel megfogalmazott célnyelvi óravezetés
megértése, egyszerű, rövid, hangzó szövegekhez
kapcsolódó feladatok megoldása.
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.
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.
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E
Szóbeli interakció
A1 nyelvi szint, azaz egyszerű nyelvi eszközökkel,
begyakorolt beszédfordulatokkal folytatott
kommunikáció.
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.
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
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A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai

H
Összefüggő beszéd
A1 nyelvi szint, azaz felkészülés után rövid szöveg
elmondása a tanuló számára ismert témában.
A tanuló egyre bővülő szókinccsel, egyszerű
beszédfordulatokkal röviden, összefüggően beszél
saját magáról és közvetlen környezetéről;
saját munkáját egyszerű nyelvi eszközökkel mutatja
be;
rövid, egyszerű történetet mesél el;
egyszerű állításokat, összehasonlításokat,
magyarázatokat, indoklásokat fogalmaz meg;
egyszerű nyelvtani szerkezeteket és mondatfajtákat

használ;
lineáris kötőszavakkal kapcsol össze szavakat,
szócsoportokat, egyszerű cselekvéseket, történéseket
és ok-okozati összefüggéseket fejez ki;
képes alkalmazni a megértést segítő legfontosabb
stratégiákat;
beszédében alkalmazza a célnyelvi normához
közelítő kiejtést, intonációt és beszédtempót.
I
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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
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A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai

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

L
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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.
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A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai

N
Íráskészség
A1 nyelvi szint, azaz rövid, egyszerű mondatok írása
ismert témákról; különböző műfajú és a tanulók
életkorának megfelelő témájú szövegek alkotása
mintát követve.
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
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A fejlesztés tartalma
Szavak és rövid szövegek másolása, diktálás utáni leírása.
Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló közvetlen környezetével
kapcsolatos témákról, különböző szövegtípusok létrehozása (pl. leírás,
élménybeszámoló, párbeszéd).
Egyszerű szövegek írása kommunikációs céllal (pl. levél, üzenet).
Egyszerű írásos minták követése, kreatív átdolgozása, aktuális, konkrét és személyes
tartalmakkal való megtöltése (pl. egyszerű, személyes témákról minta alapján vers,
dalszöveg, rapszöveg írása).
Gondolatok összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, vagy, mert, de, ezért,

azután).
Gyakori írásbeli műfajok legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyeinek követése saját
írásmű készítése során (pl. megszólítás levélben, e-mailben, záró formula).
A mondanivaló közvetítése vizuális eszközökkel (pl. szövegkiemelés, internetes vagy
SMS-ben használt emotikon, rajz, ábra, diasor).
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: leírás, ismertető,
képaláírás, élménybeszámoló, párbeszéd, üzenet, levél, e-mail, SMS.
Ajánlott témakörök
1
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A
Ajánlott témakörök
Család
Én és a családom.
Családtagok bemutatása.
Családi események, közös programok.
Családi ünnepek.
Napirend.
Otthon
Otthonom, szűkebb környezetem.
Lakóhelyiségek, bútorok, berendezési tárgyak.
Kedvenc játékaim.
Lakóhelyem, tágabb környezetem.
Étkezés
Napi étkezések.
Kedvenc ételeim, italaim.
Egészséges táplálkozás.
Receptek, főzés, sütés.
Idő, időjárás
Az óra.
Évszakok és hónapok.
A hét napjai és napszakok.
Időjárás, időjárási jelenségek megfigyelése.
Öltözködés
Évszakok és ruhadarabok.
Kedvenc ruháim.
Divat.
Sport
Testrészek és mozgás.
Sportok, sportfelszerelések.
Kedvenc sportom.
Sportversenyek.
Iskola, barátok
Iskolám, osztálytermünk.
Tantárgyaim, tanáraim.
Osztálytársaim, barátaim.
Tanórán kívüli közös programjaink.
Iskolai élet más országokban.
Szabadidő, szórakozás
Szabadidős tevékenységek, kedvenc időtöltésem.
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11

12

13

14
15

16

17

Internet, interaktív játékok.
Közös időtöltés barátokkal.
Természet, állatok
Kisállatok.
Kedvenc állataim.
Állatok a házkörül.
Vadon élő és állatkerti állatok.
Állatok a nagyvilágban.
Növények az otthonomban, iskolámban.
Kontinensek, tájegységek.
Ünnepek és szokások
Az én ünnepeim.
Ünnepek itthon és a nagyvilágban.
Város, bevásárlás
Városok, települések, falvak.
Épületek, utcák.
Tájékozódás, útbaigazítás.
Üzletek, bevásárlóközpontok, piac.
Vásárlás.
Az én városom/falvam.
Utazás, pihenés
Vakáció, nyaralás.
Táborok, osztálykirándulás.
Közlekedési eszközök.
Fantázia és valóság
Kedvenc olvasmányaim, könyveim.
Képzeletem világa.
Zene, művészetek
Kedvenc zeném, együttesem.
Film- és színházi élményeim, múzeumlátogatás.
Környezetünk védelme
Veszélyeztetett állat- és növényvilág.
Nevezetes napok: Fák és Madarak Napja, a Víz Világnapja, a Duna Napja.
Szelektív hulladékgyűjtés.
Egészséges életmód
A rendszeres testedzés.
A helyes táplálkozás.
B
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C
A2 szintű nyelvtudás.
A tanuló egyszerű, hangzó szövegekből kiszűri a
lényeget és néhány konkrét információt.
Válaszol a hozzá intézett kérdésekre, sikeresen vesz
A fejlesztés várt eredményei a részt rövid beszélgetésekben.
Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi
ciklus végén
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.
Témakörök, óraszámok évfolyamokra lebontva
Az 5. évfolyamon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 170 óra.
Témakörök
Család
Otthon
Étkezés
Idő, időjárás
Öltözködés
Sport
Iskola, barátok
Szabadidő, szórakozás
Természet, állatok
Ünnepek és szokások
Város, bevásárlás
Utazás, pihenés
Fantázia és valóság
Zene, művészetek
Környezetünk védelme
Egészséges életmód

óraszám
20
20
15
15
10
10
10
10
8
8
10
8
8
8
5
5

A 6. évfolyamon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 170 óra.
Témakörök
Család
Otthon
Étkezés
Idő, időjárás
Öltözködés
Sport
Iskola, barátok
Szabadidő, szórakozás
Természet, állatok
Ünnepek és szokások
Város, bevásárlás
Utazás, pihenés
Fantázia és valóság
Zene, művészetek
Környezetünk védelme
Egészséges életmód

óraszám
15
25
10
10
15
15
15
10
10
5
15
5
5
5
5
5

7–8. évfolyam
A 7–8. 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 fejlesztési szakasz célja, hogy a 8. évfolyam végére a tanulók elérjék a B1 szintet. Az
eltelt időszak intenzív nyelvtanulása során kialakult a tanulók hatékony nyelvtanulási
stratégiája. Ennek segítségével az általános iskolai tanulmányok befejezése után képesek
lesznek önállóan is fejleszteni nyelvtudásukat.
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A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai

A2 nyelvi szint, azaz a tanuló már megérti a
leggyakrabban előforduló szókincset és bizonyos
nyelvi fordulatokat, ha közvetlen, személyes
témákról van szó. Megérti a rövid, világos és
egyszerű közlések lényegét.
A 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
A fejlesztés tartalma
Az egyszerű, mindennapi társalgásban elhangzó álláspontok lényegének megértése.
Az ismerős témájú, egyszerűen és világosan megfogalmazott, rövid köznyelvi stílusú
beszéd vagy előadás főbb pontjainak megértése.
Egyszerű műszaki információk megértése (pl. használati utasítások).
Részletes, összetett útbaigazítás követése.
Telefonbeszélgetésekben elhangzó alapvető információk megértése.
Az ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok, egyszerű nyelvezetű
1 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.
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A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai

A2 nyelvi szint, azaz a tanuló egyszerű és
begyakorolt feladatok során kommunikál az
iskolával, otthonnal és szabadidővel kapcsolatos
témákról;
részt vesz rövid beszélgetésekben;
kérdez és válaszol kiszámítható, mindennapi
helyzetekben;
egyszerű gondolatokat és információkat cserél
ismerős témákról.
A 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

A fejlesztés tartalma
Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén időnként szavak, fordulatok ismétlését
vagy magyarázatát kérve.
Érzelmek egyszerű kifejezése és reagálás mások érzelmeire (pl. tetszés, nemtetszés,
meglepetés, boldogság, szomorúság, érdeklődés és közömbösség).
Mindennapi problémák felvetése, megvitatása, választási lehetőségek összevetése (pl. mit
csináljanak, hova menjenek, melyiket válasszam, stb.).
Érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, információcsere,
véleménycsere.
Történetek követése, véleménynyilvánítás és érdeklődés további részletekről.
Úti előkészületek és utazás során felmerülő feladatok megoldása (pl. közlekedési
információk beszerzése, szállásfoglalás, programegyeztetés, reakciók kifejezése).
Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése kevésbé begyakorolt helyzetekben is (pl.
boltban, postán, bankban).
Egyszerű utasítások adása, követése és kérése, udvarias kérés.
Egyszerű, tényszerű információ megszerzése és továbbadása.
Felkészülésen alapuló interjú, az információk ellenőrzése, megerősítése időnként segítség
igénybevételével.
Előre elkészített kérdőív alapján strukturált interjú készítése.
1
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.
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Fejlesztési egység

Összefüggő beszéd

2

Előzetes tudás

3

A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai

A2 nyelvi szint, azaz a tanuló egyszerűen beszél
önmagáról, a családjáról, más emberekről,
lakóhelyéről, tanulmányairól, iskolájáról.
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
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.
1
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.

1

J

K

Fejlesztési egység

Olvasott szöveg értése

2

Előzetes tudás

3

A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai

A2 nyelvi szint, azaz a tanuló képes többféle
szövegfajtát olvasni, tudja, hogy a szövegfajták
sajátosságainak ismerete segít a szöveg
megértésében;
megtalálja az adott helyzetben fontos konkrét
információkat egyszerű, ismerős témákról szóló
mindennapi szövegekben.
A tanuló képes megérteni a hétköznapi nyelven írt,
érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre törő
autentikus vagy kismértékben szerkesztett
szövegeket;
képes felismerni az érvelések fő gondolatmenetét.

L
A fejlesztés tartalma
Az adott helyzetben fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, esetleg
kismértékben szerkesztett, világos tartalmú és szerkezetű, hétköznapi nyelven írott
szövegekben.
Az adott feladat megoldásához szükséges információk kiszűrése hosszabb szövegekből is.
Az érvelés gondolatmenetének felismerése, a lényeges következtetések felismerése
világosan írt érvelő szövegekben.
Érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése a köznyelven írt szövegekben.
Mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek, e-mailek megértése.
Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának
megértése.
1
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.
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Fejlesztési egység

Íráskészség

2

Előzetes tudás

3

A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai

A2 nyelvi szint, azaz a tanuló összefüggő
mondatokat ír olyan témákról, amelyek közvetlen
szükségletekre, élményekre, eseményekre és konkrét
információkra vonatkoznak;
ismerős témákról gondolatait egyszerű
kötőszavakkal összekapcsolt mondatsorokban
írásban kifejezi;
minta alapján néhány műfajban egyszerű és rövid,
tényközlő szövegeket ír az őt érdeklő, ismert
témákról.
A 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
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/emailben megszólítás, záró formula); a formális és informális regiszterhez köthető néhány
szókincsbeli és helyesírási sajátosság alkalmazása.
1
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.
V.1.

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 7–8. évfolyamra.

1

A
Ajánlott témakörök

Család
Én és a családom.
Családtagok bemutatása, családfa.
2
Családi események, közös programok.
Családi ünnepek.
Nagyszüleim világa.
Otthon
Otthonom, szűkebb környezetem.
Lakóhelyiségek, bútorok, berendezési tárgyak.
3
Lakóhelyem, tágabb környezetem.
Otthonok a célnyelvi országban és a nagyvilágban.
Otthontalanok.
Étkezés
Napi étkezések.
Kedvenc ételeim, italaim.
4
Egészséges táplálkozás.
Receptek, főzés, sütés, főzőműsorok.
Étkezési szokások a célnyelvi kultúrában és a nagyvilágban.
Idő, időjárás
Az óra.
Évszakok és hónapok.
A hét napjai és napszakok.
5
Időjárás.
Időjárási rekordok.
Időjárási jelenségek.
Természeti katasztrófák.
Öltözködés
Ruhadarabok.
6
Kedvenc ruháim.
Divat világa.
Sport
Testrészek és mozgás.
Kedvenc sportom.
7
Sportok, sportfelszerelések.
Extrém sportok.
Sportversenyek, olimpia.
Iskola, barátok
Iskolám, osztálytermünk.
Tantárgyaim, tanáraim.
8
Osztálytársaim, barátaim.
Tanórán kívüli közös programjaink.
Iskolai élet más országokban.
Szabadidő, szórakozás
Szabadidős tevékenységek, kedvenc időtöltésem.
9
Internet, interaktív játékok, mozi, színház, zenehallgatás, kiállítások.
Közös időtöltés barátokkal.
Természet, állatok
10
Kedvenc állataim.
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Kisállatok, felelős állattartás.
Kontinensek, tájegységek.
Hazánk és más országok, más kontinensek élővilága.
Ünnepek és szokások
Az én ünnepeim.
Ünnepek itthon és a nagyvilágban.
Város, bevásárlás
Városok, települések, falvak.
Épületek, utcák.
Tájékozódás, útbaigazítás.
Üzletek, bevásárlóközpontok, piac.
Vásárlás.
Látnivalók, nevezetességek a lakóhelyemen.
Híres városok és nevezetességeik.
Utazás, pihenés
Vakáció, nyaralás.
Táborok, osztálykirándulás.
Közlekedési eszközök.
Utazás belföldön és külföldön.
Fantázia és valóság
Kedvenc olvasmányaim, könyveim.
Képzeletem világa.
Utazás a jövőbe.
Zene, művészetek
Kedvenc zeném, együttesem.
Film- és színházi élményeim.
Kedvenc múzeumom.
Kiállítások, rendezvények, koncertek.
Zenei világnap.
Környezetünk védelme
Veszélyeztetett állat- és növényvilág.
Nevezetes napok: Madarak és Fák Napja, a Víz Világnapja, a Duna Napja.
Szelektív hulladékgyűjtés.
Környezettudatos viselkedés.
Egészséges életmód
A rendszeres testedzés.
A helyes táplálkozás.
Betegségek és megelőzésük.
Felfedezések
Nagy földrajzi felfedezések.
Híres felfedezők és életútjuk.
Tudomány, technika
Feltalálók és találmányok.
Híres feltalálók és életútjuk.
A jövő technikai vívmányai.
Múltunk és jövőnk
Családom múltja, gyökereim.
Az én jövőm.
Iskolám múltja, jelene.
A jövő iskolája.

Lakóhelyem régen és most.
A jövő városa.
Földünk jövője.
Média, kommunikáció
Internet, interaktív játékok, közösségi oldalak.
Infokommunikációs eszközök a mindennapokban.
21
A média szerepe a hétköznapokban.
Testbeszéd.
Kommunikáció az állatvilágban.
Földünk és a világűr
A naprendszer és a bolygók.
22
A Nap és a csillagok.
Utazások az űrben.

B

1

C

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,
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.

Az 7–8. évfolyamon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 170 óra.
Témakörök, óraszámok évfolyamokra lebontva
7. évfolyam
Témakörök
Család
Otthon
Étkezés
Idő, időjárás

Óraszám
10
10
10
10

Öltözködés
Sport
Iskola, barátok
Szabadidő, szórakozás
Természet, állatok
Ünnepek és szokások
Város, bevásárlás
Utazás, pihenés
Fantázia és valóság
Zene, művészetek
Környezetünk védelme
Egészséges életmód
Felfedezések
Tudomány, technika
Múltunk és jövőnk
Média, kommunikáció
Földünk és a világűr

5
10
10
5
10
5
10
5
5
10
10
5
5
5
10
10
10

8. évfolyam
Témakörök
Család
Otthon
Étkezés
Idő, időjárás
Öltözködés
Sport
Iskola, barátok
Szabadidő, szórakozás
Természet, állatok
Ünnepek és szokások
Város, bevásárlás
Utazás, pihenés
Fantázia és valóság
Zene, művészetek
Környezetünk védelme
Egészséges életmód
Felfedezések
Tudomány, technika
Múltunk és jövőnk
Média, kommunikáció
Földünk és a világűr

Óraszám
5
8
10
10
5
8
10
5
5
8
15
8
5
10
8
10
5
5
15
10
5

Célnyelvi civilizáció
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
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.
A célnyelvi civilizáció tantárgy fejlesztési feladatai:
1. Ismeretszerzés célnyelven
2. Mérlegelő gondolkodás
3. Kommunikáció és problémamegoldás célnyelven
4. Tájékozódás időben és térben
Bontásban:
1.1. Ismeretszerzés célnyelven
1

2

3

A
5–6. évfolyam
Ismeretszerzés személyes
beszélgetésekből, tárgyak, épületek,
képek közvetlen megfigyeléséből,
célnyelven hallott és olvasott elbeszélő
szövegekből, különböző médiumok
anyagából.
Információgyűjtés segítséggel.
Kulcsszavak és kulcsmondatok
keresése szövegekben, ezek
felhasználásával, tanári segítséggel
vázlat készítése célnyelven.
Információgyűjtés könyvtárban.
A megismert információk
csoportosítása, a különbségek és

B
7–8. évfolyam
Ismeretszerzés célnyelven írt információs
szövegekből, ezek rendszerezése és
értelmezése.
Vizuális rendezők (táblázatok, ábrák,
vázlatok) készítése.
Önálló információgyűjtés célnyelven
adott témához különböző szövegekből,
médiumokból, ezekhez rövid szöveges
tartalmi ismertető készítése célnyelven.
A megismert információk csoportosítása,
rendszerezése, összehasonlítása.

4

hasonlóságok felismerése.
Autentikus szövegek, a célországokra
jellemző dalok, mondókák
felhasználása a célországban élők
szokásainak megismeréséhez.
Atlaszok, gyermeklexikonok
használata.

5

6

Közös forráskeresés célnyelven az
internet lehetőségeit felhasználva.

Filmek, képek, egyszerűsített
szövegezésű szépirodalmi alkotások
felhasználása a célországokban élők
szokásainak, hagyományainak,
életmódjának megismeréséhez.
Segédkönyvek, kézikönyvek, digitális és
nyomtatott atlaszok, térképek, digitális és
nyomtatott lexikonok használata.
Az olvasmányok lényegét kiemelő vázlat
készítése célnyelven.
Az interneten található digitális források
felhasználása, azok előnyeinek,
korlátainak és kockázatainak ismeretével.

1.2. Mérlegelő gondolkodás

2

A
5–6. évfolyam
A célnyelv országai hazánkétól eltérő
sajátosságainak felismerése.

3

Híres emberek, történelmi hősök külső
és belső tulajdonságainak bemutatása,
véleményezése.

1

4
5
6
7

Adott témával kapcsolatos eltérő
vélemények értékelése.
Kitalált személyek és történelmi
szereplők megkülönböztetése.
Kérdések önálló megfogalmazása az
adott témával kapcsolatban.
Önálló vélemény megfogalmazása
eseményekről és személyekről.

B
7–8. évfolyam
A célnyelvi országok társadalmi
berendezkedéséről szerzett ismeretek
alapján kérdések megfogalmazása.
Híres emberek, történelmi személyiségek
jellemzése.
Sorsdöntő események hatásainak elemzése.
Tények és vélemény megkülönböztetése
újságcikkekben.
Igaz történetek és legendák
valóságtartalmának, összefüggéseinek
vizsgálata.
Feltevések megfogalmazása a célnyelvi
országokról tanult ismeretek kapcsán.
Önálló vélemény megfogalmazása
történelmi eseményekről, szereplőkről.

1.3. Kommunikáció és problémamegoldás célnyelven
1
2

3

A
5–6. évfolyam
Beszélgetés a célnyelvi országok
szokásairól, hagyományairól.
Önállóan gyűjtött képekből tabló
készítése, ezekhez rövid magyarázat
adása célnyelven.

B
7–8. évfolyam
Összefüggő szövegalkotás írásban és
szóban
a
célnyelvi
országokról
kulcsszavak,
kifejezések
felhasználásával.
Beszámoló, kiselőadás tartása célnyelven,
ahol a cél a tanultak összefoglalása,
önálló kiegészítése.

5

A téma előnyös és hátrányos
jellemzőinek felsorolása. Egy-egy
cselekvés mellett vagy ellen szóló
érvek gyűjtése.
Mások véleményének türelmes
meghallgatása és figyelembevétele.

6

Tanultak kapcsán néhány mondatos
összefüggő szöveg írása.

4

A tény és a vélemény
megkülönböztetése.
Saját vélemény érthető megfogalmazása,
a tárgyilagos érvelés és a személyeskedés
megkülönböztetése.
Fogalmazás írása valamely célnyelvi
országban meglévő szokásról,
hagyományról, összehasonlítás.

1.4. Tájékozódás időben és térben

2

A
5–6. évfolyam
Célnyelvi országok és fontosabb
városaik azonosítása térképen.

3

Kronológiai adatok rendezése
segítséggel.

1

4

5

6

7

A földrajzi környezet életmódra, a
szokások kialakulására gyakorolt
hatásának felismerése.
A megismert események időrendbe
állítása.
Egyes események, szokások
megkülönböztetése aszerint, hogy a
jelenhez, a múlthoz vagy a régmúlthoz
tartoznak-e.
Párhuzamok és különbözőségek
keresése Magyarország és a
célország(ok) szokásai, hagyományai
között.

B
7–8. évfolyam
Célnyelvi országok és a legfontosabb
történelmi helyszínek azonosítása
térképen.
Eseménye csoportosítása korok szerint.
Egyes korszakok jellegzetességeinek
megragadása és összehasonlítása.
A földrajzi elhelyezkedés és a történelmi,
társadalmi események közötti
összefüggések felismerése.
Néhány kiemelt esemény, jelenség
időpontjának ismerete.
A tanultak elhelyezése egy kiemelt
időponthoz képest.
A tanult helyek megkeresése a térképen.
Események, jelenségek leolvasása
történelmi térképekről, elhelyezésük a
megfelelő történelmi korszakban.
Párhuzamok és különbözőségek keresése
Magyarország és a célország(ok)
társadalmi eseményei között térben és
időben.

5–6. 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 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 megjelölt témakörök nem választhatók mereven szét egymástól, közöttük tartalmi
összefüggés, egymásra épülés, esetenként átfedés van. A tantárgy tanítása heti egy órában
történik. Az éves óraszám témakörönkénti felosztása a helyi tantervben jelenik meg,
amelynek elkészítése és az arányok kialakítása során figyelembe kell venni a célnyelven
tanított tantárgyakhoz kapcsolódó, már meglévő és fejlesztendő célnyelvi készségeket,
ismereteket.

1
2

3

A
Tematikai
egység /
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

4

Ismeretek /
fejlesztési
követelmények

5

Kulcsfogalmak /
fogalmak

B
A célnyelvi országok természetföldrajza, gazdasága
A célnyelv tanulása során szerzett ismeretek a célnyelvi országok
elhelyezkedéséről, legalapvetőbb földrajzi adottságairól.
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.
A 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.
A célnyelvi országok fizetőeszközének megismerése.
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.
Topográfiai jelképek, felszíni formák, víztípusok, éghajlati és
földrajzi övezetek, időjárási-éghajlati elemek, településtípusok, a

pénz világa, közúti közlekedés.

1
2

3

4

5

1
2

3

4

C
Tematikai
egység /
Fejlesztési cél

D
A célnyelvi országok történelme, társadalmi viszonyai

A célnyelv tanulása során szerzett ismeretek a célnyelvi országok
jellegzetességeiről.
A tanuló képes meghatározni a célnyelvi országok államformáját,
A tematikai
időrendbe helyezi a legmeghatározóbb történelmi eseményeket, ismeri
egység
az azokhoz köthető legfontosabb személyeket;
nevelésiössze tudja hasonlítani az azonos történelmi időszakok hazai
fejlesztési
eseményeit a célnyelvi országokban történtekkel;
céljai
össze tudja hasonlítani a célnyelvi és magyarországi iskolai élet főbb
vonásait, felismeri az azonosságokat és különbségeket.
A célnyelvi országok államformáinak, legfontosabb szimbólumainak
(zászló, címer) megismerése.
Legfontosabb történelmi események megismerése, kronológiai
sorrendbe helyezése.
Ismeretek /
A magyar és a célnyelvi országok tanult történelmi eseményeinek
fejlesztési
összehasonlítása.
követelmények
Kiemelkedő történelmi személyiségek megismerése, hatásuk az ország
életére.
Diákélet, iskolai szokások a célnyelvi országokban és
Magyarországon.
Kulcsfogalmak Társadalom, jelképek, a társadalmi együttélés szabályai, erkölcs,
illem, jogok és kötelességek az iskolában.
/ fogalmak
Előzetes tudás

E
Tematikai
egység /
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

A tematikai
egység
nevelésifejlesztési
céljai

Ismeretek /
fejlesztési

F
Mindennapi élet, hagyományok, szokások, ünnepek a célnyelvi
országokban
A célnyelv tanulása során szerzett ismeretek a célnyelvi országok
hagyományairól, szokásairól, ünnepeiről.
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;
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.
A célnyelvi országokban lakó emberek jellemző életmódjának,
mindennapi életének megismerése. A vidéki és a városi életmód

5

1
2

3

4

5

1

követelmények 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
célországban.
Az adott tájegységre, országra jellemző ételek, étkezési szokások
ismertetése, jellemző ünnepi menü összeállítása.
Városi és vidéki élet, család, állami és családi ünnepek, népszokás,
Kulcsfogalmak
hiedelem, életmód, étkezési szokások, kiegyensúlyozott táplálkozás,
/ fogalmak
nemzeti ételek, gyorséttermek.
G
Tematikai
egység /
Fejlesztési cél

H
Szabadidő, sport a célnyelvi országokban

A célnyelv tanulása során a tanulóknak előzetes ismeretei vannak a
célnyelvi országok jellemző, tradicionális sportágairól.
A tanuló képes bemutatni a célnyelvi országok jellemző otthoni és
A tematikai házon kívüli szabadidős és hobbitevékenységeit;
tud példát mondani kulturált szórakozási, szabadidős
egység
tevékenységekre;
nevelésibe tudja mutatni a célországokra jellemző nemzeti sportokat, ismeri a
fejlesztési
legjelentősebb sporteseményeket;
céljai
képes összehasonlítani a célnyelvi országok és a hazai iskolai élet
jellemző sporttevékenységeit.
Jellemző szabadidős tevékenységek bemutatása, összehasonlítása a
hazaiakkal.
A kulturált szórakozás, nyaralási és pihenési szokások bemutatása.
Ismeretek /
Nemzeti sportok, sportágak megismerése, a szabályok bemutatása, a
fejlesztési
sport szerepe a mindennapi életben.
követelmények
Iskolai sporttevékenységek bemutatása, a különböző országok iskolai
lehetőségeinek összehasonlítása.
Ismert és eredményes sportolók bemutatása.
Kulcsfogalmak Egészséges életmód, sportolás, fair play, szabadidő hasznos eltöltése,
kulturált szórakozás, hobbi.
/ fogalmak
Előzetes tudás

I
Tematikai
egység /
Fejlesztési cél

2

Előzetes tudás

3

A tematikai
egység

J
A célnyelvi országok irodalma, művészete
A célnyelv tanulása során szerzett ismeretek a célnyelvi országok
gyermekirodalmáról.
A tanuló ismer a célországokhoz köthető legendákat, történeteket,
irodalmi alkotásokat, tudja ezeket valóságtartalmuk alapján

nevelésifejlesztési
céljai
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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.
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)
Ismeretek / megismerése.
A legjellemzőbb képzőművészeti műalkotások, múzeumi tárgyak
fejlesztési
követelmények felismerése.
A célnyelvi ország leismertebb képzőművészeinek, íróinak, költőinek
megismerése.
Zenekari művek, dalok, népdalok, rigmusok megismerése, célnyelvi
országok szerinti csoportosítása.
Legenda, mítosz, történelmi szemelvény, irodalmi műalkotás,
Kulcsfogalmak
meghatározó képzőművészeti alkotás, klasszikus és
/ fogalmak
popzene.
K
Tematikai
egység /
Fejlesztési cél

L
Magyarország bemutatása külföldieknek

Az iskolai tanulmányok során és az iskolán kívül szerzett
tapasztalatok a hazai ünnepek köréről.
Előzetes tudás
A tanuló ismeri szülőhelyét, azt el tudja helyezni az ország térképén.
Ismeri az ország főbb hegy- és vízrajzi jellemzőit.
A tanuló rendelkezik alapvető célnyelvi szókinccsel a történelem,
társadalmi és állampolgári ismeretek és földrajz tantárgyak
témakörében;
A tematikai
képes bemutatni hazánk földrajzi jellemzőit;
egység
fel tudja sorolni, egy-két mondattal ismerteti hazánk legjelentősebb
nevelésitörténelmi eseményeit a már megismert időszakokból;
fejlesztési
bemutatja nemzeti jelképeinket, ünnepeinket; legfontosabb
céljai
hagyományainkat;
tud leírást adni arról az iskoláról és településről, ahol tanulmányait
folytatja;
képes bemutatni kedvenc magyar íróját.
Ismeri és használja a történelmi események, földrajzi adottságok,
jellegzetességek bemutatásához szükséges célnyelvi szókincset.
Ismeretek /
Hazánk földrajzi fekvésének, nagy tájegységeinek, hegyeinek,
fejlesztési
folyóinak megnevezése, bemutatása.
követelmények
Történelmi csomópontok, azok hatásainak, következményeinek
bemutatása.

5

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.
Kulcsfogalmak Topográfiai, történelmi alapfogalmak, a város és a vidék természeti,
kulturális értékei.
/ fogalmak

M

1

N

A tanuló ismeri a célországok földrajzi elhelyezkedését, geográfiai
jellemzőit.
Időrendbe tudja helyezni a legmeghatározóbb történelmi eseményeket,
A fejlesztés személyeket, észreveszi az ok-okozati összefüggéseket.
Ismeri a célnyelvi országok és hazánk nemzeti jelképeit,
várt
eredményei a szimbólumait, a legfontosabb nemzeti és családi ünnepeket,
két évfolyamos szokásokat, ezeket összehasonlítja a magyarországiakkal.
ciklus végén Össze tud hasonlítani célnyelvi országokhoz, illetve hazánkhoz
köthető népszokásokat, hiedelmeket.
Felismer célországokhoz köthető művészeti, zenei alkotásokat, ismer
híres múzeumokat.

7–8. évfolyam
Ebbe a szakaszba érve a diákok már két éve tanulják a célnyelvi civilizáció tantárgyat,
nyelvtudásuk a KER szerinti A2 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 a célnyelvi országok 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 7–8. 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.
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1

A
Tematikai
egység /
Fejlesztési cél

B
A célnyelvi országok természetföldrajza

A célnyelv országaira vonatkozó általános ismeretek (fekvés, főváros,
Előzetes tudás folyók, éghajlat). A tanuló ismeri a nemzeti jelképeket,
szimbólumokat.
A tanuló képes tájékozódni, információt gyűjteni és következtetéseket
levonni leírásokból, táblázatokból, grafikonokból, diagramokból,
A tematikai
térképekből;
egység
tud következtetni a földrajzi fekvésből, a természeti és éghajlati
nevelésiviszonyokból az ország jellemzőire: az életmódra, a kulturális
fejlesztési
szokásokra, a mindennapi életre;
céljai
tud információt szerezni az ország természeti adottságairól autentikus
anyagok (prospektusok, útleírások, ismeretterjesztő filmek)
segítségével.
A célnyelvi országok földrajzi fekvésének, felszínének,
felszínformáinak, tájegységeinek és legfontosabb vízrajzi jellemzőinek
bemutatása, jelölése kontúrtérképen.
Ok-okozati összefüggések megállapítása a földrajzi helyzet, az
Ismeretek /
éghajlat és az időjárási viszonyok, valamint az életmód és a kulturális
fejlesztési
szokások között.
követelmények
Autentikus anyagok felhasználása, értelmezése, mint az ismeretszerzés
egyik forrása.
Egyéni vagy csoportos előadások készítése, információszerzés
célnyelven egy-egy adott témáról.
Topográfia, nemzeti jelképek, szimbólumok, felszíni formák,
Kulcsfogalmak
víztípusok, éghajlati és földrajzi övezetek, településtípusok, időjárási
/ fogalmak
és éghajlati tényezők.
C
Tematikai
egység /
Fejlesztési cél

D
A célnyelvi országok gazdasága

A tanuló már foglalkozott egyes célnyelvi országok gazdaságával a
Földünk és környezetünk műveltségterület keretében.
A tanuló ismeri a célnyelvi országok alapvető gazdasági ágazatait, a
főbb, idehaza is ismert márkákat;
A tematikai
ismeri a jelentős ipari találmányokat, feltalálókat, ezeknek az ország
egység nevelési3
gazdaságára gyakorolt hatását;
fejlesztési céljai
képes információt gyűjteni aktuális és alapvető gazdasági kérdésekről;
képes megérteni a célnyelv országainak célnyelven írott gazdasági
híreit.
2

Előzetes tudás
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A célnyelvi országok gazdasági adottságainak, jellemzőinek
megismerése.
Néhány ipari találmány, ezek hatása az ország gazdaságára.
Ismeretek / Nemzetközi viszonylatban is híres termékek, márkák, és a
Magyarországon jelenlévő nagyvállalatok ismerete.
fejlesztési
követelmények 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.
Kulcsfogalmak Gazdasági ágak, ágazatok, szektorok, ipari találmány, globalizáció,
nemzetközi szervezetek, multinacionális vállalatok.
/ fogalmak
E
Tematikai
egység /
Fejlesztési cél

F
A célnyelvi országok történelme, politikai, társadalmi viszonyai

A tanuló már ismeri a célnyelvi országok államformáját, meghatározó
történelmi eseményeit.
Előzetes tudás
A médiumokban már sok tanuló figyelemmel kíséri a bel- és külföldi
politikai híreket.
A tanuló képes időrendbe helyezni a történelmi eseményeket, ismeri
A tematikai
azoknak az országra, világra gyakorolt hatásait;
egység
össze tudja hasonlítani az azonos történelmi időszakok meghatározó,
nevelésihazai és célnyelvi országokhoz kötődő eseményeit, észreveszi az azok
fejlesztési
közötti összefüggéseket;
céljai
ismeri a vallás és a legnagyobb működő egyházak szerepét egyes
célnyelvi országokban.
A célnyelvi országok elhelyezése, összehasonlítása a nemzetek
közösségében (államforma, méret stb.) .
Magyarország és a célnyelvi országok történelmi eseményeinek,
politikai berendezkedésének összehasonlítása. A legfontosabb
Ismeretek /
vallások, egyházak megismerése.
fejlesztési
Kulturális sajátosságok, különbségek felismerése.
követelmények
A társadalmat érintő alapvető globális problémák tudatosítása
(bűnözés, droghelyzet), és a segítségnyújtás lehetőségeinek feltárása.
Kiemelkedő történelmi személyiségek megismerése, hatásuk a
társadalmi folyamatokra.
Kulcsfogalmak Társadalom, államfő, politikai intézményrendszer, az emberi
alapjogok, vallás, történelmi egyházak.
/ fogalmak
G
Tematikai
egység /
Fejlesztési cél

2

Előzetes tudás

3

A tematikai
egység
nevelési-

H
Mindennapi élet, hagyományok, szokások, ünnepek a célnyelvi
országokban
A tanulónak vannak ismeretei a célnyelvi országok mindennapjairól, a
társas együttélés szokásairól, a hagyományokról, ünnepekről.
A tanuló képes információkat gyűjteni a célországokban élő emberek
hétköznapjairól, szokásairól, a mindennapi életről, jellemző
életkörülményeikről;

fejlesztési
céljai
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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.
A célnyelvi országokban élő emberek jellemző életmódjának,
mindennapi életének megismerése.
Szövegből, filmből információgyűjtés, szokások, hagyományok
leírása, összehasonlítása.
Ismeretek / A célnyelvi országok társadalmi érintkezési formáinak megismerése, a
reagálás gyakorlása.
fejlesztési
követelmények 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.
Városi és vidéki élet, család, nagycsalád, életmód, népzene,
Kulcsfogalmak
népművészet, étkezési szokások, kiegyensúlyozott táplálkozás,
/ fogalmak
tradicionális ételek.
I
Tematikai
egység /
Fejlesztési cél

J
Szabadidő, sport a célnyelvi országokban

A tanuló saját tapasztalatainak és tanulmányainak megfelelően számos
ismerettel rendelkezik a sport- és szabadidős tevékenységekről.
A tanuló ismeri és használja a tömegkommunikációs csatornákat a
sportokkal, egészséges életmóddal kapcsolatos információk
gyűjtésére;
A tematikai tud logikusan, a megfelelő szókincs használatával érvelni
sportágakkal, sporteseményekkel, egészséges életmóddal kapcsolatos
egység
kérdésekben;
nevelésitisztában van a sport jelentőségével és szerepével a célnyelvi
fejlesztési
országban és hazánkban;
céljai
képes bemutatni a célnyelvi országok jellemző szabadidős
tevékenységeit, legfontosabb kulturális eseményeit, fesztiváljait;
tud példát mondani a kulturált szórakozási, szabadidős lehetőségekre,
helyszínekre.
A sport jelentősége, szerepe a célnyelvi országok és hazánk
lakosságának életében.
Ismeretek /
Sporthoz kötődő fogalmak megismerése (pl. versenyszellem,
fejlesztési
csapatszellem, veszíteni tudás képessége).
követelmények
A fair play fogalmának ismerete és jelentőségének felismerése az
élsportban és a tömegsportban.
Előzetes tudás
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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.
Szabadidősport, tömegsport, élsport, fair play, dopping, életvitel,
Kulcsfogalmak
egészséges életmód, helyes táplálkozás, élettani hatások, szabályok,
/ fogalmak
felszerelések.

K

L

Tematikai
egység /
Fejlesztési cél

A célnyelvi országok irodalma, művészete, tudományos élete

A tanulónak már vannak ismeretei a célnyelvi országok irodalmi
alkotásairól (mondókák, versek, ifjúsági irodalmi alkotások).
Előzetes tudás
Megismerte a legjellemzőbb képzőművészeti műalkotásokat, múzeumi
tárgyakat.
A tanuló ismeri a célnyelvi országok néhány kiemelkedő jelentőségű
klasszikus és kortárs szerzőjét, képző- és előadóművészét;
ismeri a célnyelvi országok legjelentősebb tudományos-technikai
A tematikai
vívmányait és tudósait, képes bemutatásukra;
egység
be tudja mutatni a célnyelvi országok néhány kiemelkedő fontosságú
nevelésiépületét, a korszak és az épület jellemzőivel;
fejlesztési
ismeri a tömegkommunikációs eszközök (pl. rádió, televízió, internet)
céljai
szerepét a kultúra közvetítésében és népszerűsítésében a célnyelvi
országokban és hazánkban;
ismer néhány humoros írást, viccet, melyek a célnyelvi országok
jellemzőit mutatják be.
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
Ismeretek / korszaknak és az épület jellemzőinek bemutatása.
A célnyelvi országok néhány kiemelkedő fontosságú múzeumának,
fejlesztési
követelmények 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.
Klasszikus és kortárs irodalom, képzőművészeti korok, festészet,
Kulcsfogalmak építészeti stílusok, tömegkommunikáció, tudomány, technika,
találmányok, vívmányok, előadó-művészet: zene, filmművészet,
/ fogalmak
színházművészet, klasszikus és kortárs művészek.
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Magyarország bemutatása más országokban élő embereknek

A tanuló az iskolai tanulmányok során megismerte Magyarország
Előzetes tudás természetföldrajzát, történelmét, legfontosabb irodalmi és művészeti
értékeit, a tudományos életben betöltött szerepét.
A tanuló rendelkezik az információgyűjtéshez szükséges célnyelvi
szókinccsel a történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek és
földrajz tantárgyak témakörében;
képes hazánk földrajzi jellemzőit, tájegységeit bemutatni;
A tematikai összehasonlítani a célországok földrajzi adottságaival;
kronológiai sorrendbe tudja állítani, jellemzi hazánk legjelentősebb
egység
történelmi eseményeit, és azokat összehasonlítja a célnyelvi országok
nevelésitörténelmi eseményeivel;
fejlesztési
ismeri és be tudja mutatni a hazai tudományos élet kiemelkedő
céljai
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.
Hazánk földrajzi fekvésének, nagy tájainak, hegyeinek, folyóinak
bemutatása.
Történelmi események időrendbe állítása, azok hatásainak,
következményeinek bemutatása.
Ismeretek / A főváros és nagyobb városok bemutatása (elhelyezése az országban,
főbb földrajzi, történelmi jellemzői, látnivalói).
fejlesztési
követelmények Hazánk összehasonlítása a tanult jellemzők alapján a célnyelvi
országokkal.
Hazai irodalmi mű, író, képzőművészeti alkotás bemutatása.
Tudományos eredmények, találmányok megismerése, tudósok
bemutatása.
Kulcsfogalmak Topográfiai, történelmi alapfogalmak, a város természeti, kulturális
értékei, tudomány és technika, Nobel-díj.
/ fogalmak
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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
A fejlesztés állomásait, ennek az életszínvonalra gyakorolt hatásait.
Időrendbe helyezi és összehasonlítja az azonos történelmi időszakok
várt
eredményei a hazai és célnyelvi országbeli meghatározó eseményeit, felfedezi az
két évfolyamos azok közötti összefüggéseket.
ciklus végén 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.

