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Angol nyelv 2-3. évfolyam
Célok és feladatok
A gyermekkori idegennyelv-oktatás alapvető célja lélektani és nyelvi: egyrészt kedvet
ébreszteni a nyelvek tanulása iránt, sikerélményhez juttatni a diákokat, másrészt megalapozni
a későbbi nyelvtanulást, főként a receptív készségek fejlesztésével. Ezekhez járul még a
nyelvtanulási stratégiák kialakításának megalapozása.
Gyermekkorban a nyelvtanulás a természetes nyelvelsajátítás folyamataira épül. A
gyerekek számukra érdekes, értelmes, önmagukban motiváló és kognitív szintjüknek
megfelelő kihívást jelentő tevékenységekben vesznek részt. Ezek során a célnyelvet hallva, a
szituációt, kontextust értve haladnak előre a nyelv elsajátításában. Ez a folyamat lassú, az
idősebb korosztályra jellemző látványos nyelvi eredményt nem várhatunk. Egyik tipikus
jellemzője a csendes szakasz, melynek során egyes diákok akár hónapokig nemigen szólalnak
meg, de a játékos tevékenységekbe szívesen bekapcsolódnak.
Az idegen nyelvi órákon a gyerekek az ismeretlen nyelven hallottakat a világról kialakult
ismereteik alapján értelmezik, ezért elengedhetetlen, hogy a tananyag általuk ismert
tartalmakra épüljön. Ez egyrészt a konkrét helyzet kihasználásával, szemléltetéssel, másrészt
már ismert tantárgyak anyagának integrálásával érhető el. Így válik az ismeretlen célnyelvi
tanári beszéd érthetővé a diákok számára.
A kerettanterv az évfolyamok anyanyelven megismert témaköreire, beszédszándékaira,
fogalomköreire és tevékenységeire épül. A készségek közül a hallott szöveg értésének
fejlesztése a legfontosabb, melynek fejlődését az órai utasítások és a cselekvésre épülő játékos
feladatok teljesítéséből követhetjük nyomon. A beszéd az egyszavas válaszoktól (igen, nem,
név, szín, szám stb.), a memorizált, elemezetlen nagyobb egységek használatáig terjed
(köszönés, mondóka, körjáték, dal). A gyerekek órai beszédének természetes része a magyar
nyelvű kérdés és válasz, melyet visszajelzésként, megerősítésként használnak a tanár
célnyelvhasználatával párhuzamosan.
A követelmények a természetes nyelvelsajátítás folyamatát tükrözve a szó és az egyszerű
mondat szintjén mozognak. Az olvasás és írás bevezetésével célszerű várni, amíg a
gyerekekben felmerül erre az igény.
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Fejlesztési követelmények
A fejlesztés során a tanulóban tudatosulnia kell, hogy anyanyelvén kívül idegen nyelven is
kifejezheti magát. Nagyon fontos kialakítani a tanulóban a nyelvtanulás iránti pozitív hozzáállást
és fejleszteni az együttműködési készségét, hogy pár- és csoportmunkában hatékonyan tudjon
részt venni. Lényeges, hogy a tanuló megismerkedjen néhány alapvető nyelvtanulási stratégiával.
A nyelvtanulás hosszú távú eredményessége szempontjából elengedhetetlen a nyelvvel való
játékos és örömteli foglalkozás. A kezdeti sikerek és a motiváló tanári visszajelzés segítenek a
tanulónak abban, hogy ösztönös tudásvágya és tanulási kedve megmaradjon és erősödjön, bátran
használja a rendelkezésére álló nyelvi eszközöket, növekedjen önbizalma, fejlődjön önismerete és
önértékelése.

Értékelés
A nyelvoktatás kezdetén nagyon lényeges szempont, hogy a gyermek kedvét és lelkesedését
ne törje le szigorú, csak a tökéletességet elfogadó értékelés. Ugyanakkor reális képet kell kapnunk
arról, hogy tanulóink milyen fejlettségi fokot értek el az alapkészségek területén, milyen mértékig
sajátították el a tanított anyagot, és, hogy mennyire tudják teljesíteni a tantervben megfogalmazott
követelményeket. A reális alapokra épülő értékelés a tanulót további munkára ösztönzi, és erősíti
a motivációját.

Az alkalmazott tankönyv kiválasztásának elvi szempontjai
 A kerettanterv alapvető célkitűzéseinek 100%-ban feleljen meg: motiválja a tanulót a
nyelvtanulásra, fejlessze mindazokat a készségeket, amelyek a nyelvtudáshoz szükségesek,
használjon olyan munkáltató és gyakorlati feladattípusokat, amelyek megkönnyítik a nyelv
elsajátítását.

Tartalom
Kommunikációs szándékok
A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok
Kezdeményezés és válasz
Köszönés:

Elköszönés:

Hello. Good morning.
How are you?
Hi!
Goodbye.
Bye!
See you next week.
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Fine, thanks.
Hi!
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Bemutatkozás, bemutatás: What's your name?
My name is...
This is ….
Köszönet:
Thanks.
Thank you.

I'm ...
Hello.
Hi!

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
Tetszés, nem tetszés

Do you like it?
Do you like bananas?

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

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok
Dolgok,
személyek What is it? What's this?
megnevezése, leeírása
Who is this?
What colour is it?
Információkérés,
Is it a car?
információadás:
What is it? What's this?
Have you got a ball?
Has she got a bag?
Is there…?
Do you want some toast?
Tudás, nemtudás:
What is it?

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

b) Fogalomkörök:
Fogalomkörök
Cselekvés, történés, Jelenidejűség
létezés kifejezése

Képesség kifejezése
Birtoklás kifejezése

Térbeli viszonyok

Irányok,
helymeghatározás

Fogalomkörök nyelvi kifejezései
be – present forms I’m young.
Are you tall? Yes, I am.
I’m not short.
there is / there are – There’s a.… There are…
present forms
Imperative
Listen! Stop the helicopter!
Expressing ability
Can you do this?
Yes, I can. / No, I can't.
Possessive
my friend, your name, his/her
adjectives
bag
Whose hat is this?
Whose?
It's Polly’s jumper..
Possessive …'s
I’ve got two friends.
have got – present I haven’t got a dog.
forms
Have you got a kite? Yes, I
have.
She’s got long brown hair.

Where?
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here, there, left, right
in, on, under, …
Where’s the cake? It’s on the
table.
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VI. Székhelyintézmény – idegen nyelv
Singular/plural
forms of nouns
How many?
Cardinal numbers
1-20
What colour?

Logikai viszonyok

Linking words

Szövegösszetartó
eszközök

Demonstrative
pronouns
Personal pronouns
Articles

Can I have six apples, please?
Can you find my sunglasses?
one, two, three, …
What colour is it?
It’s red, blue, …
It’s big, small, long, ...
and / or / but
this / that / these / those
I, you, he, she, it, we, they
a, an, the

c) Témakörök
Témakör

Kapcsolódási pont

Én és a családom.
Családtagok bemutatása..

Környezetismeret: együttélés a családban.

Otthonom, szűkebb környezetem,
kedvenc játékaim

Környezetismeret: lakóhelyi környezet.
Matematika: tájékozódás a térben.

Iskola, tárgyak a tanteremben,
osztálytársak.

Környezetismeret: iskolai környezet., barátok.
Matematika: halmazok.

Étkezés, néhány élelmiszer neve és leírása,
kedvenc ételek

Környezetismeret: az ember megismerése,:
élelmiszer, étrend, étkezés.

Öltözködés, ruhadarabok,
kedvenc ruháim.

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

Sport, mozgás,
szabadidős tevékenységek

Testnevelés és sport: mozgásos játékok.

A piacon:
zöldségek, gyümölcsök neve, kínálás

Környezetismeret: egészséges életmód, étrend

Tágabb környezetünk
Ünnepek és hagyományok

Környezetismeret: farm, hegység, dzsungel
ünnepek és hagyományok

Állatok:
vad- és háziállatok

Környezetismeret: állatokról tanultak

Idő, időjárás,
a hét napjai, az óra

Környezetismeret: időmérés
Matematika: számok írása
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A továbbhaladás feltételei
Hallott szöveg értése
A tanuló


ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, rövid kérést, utasítást megért, arra cselekvéssel
válaszol;



ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott egymondatos kérdést vagy állítást pontosan megért.



ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, rövid történetet megért, az eseményeket sorba tudja
rendezni,

Beszédkészség
A tanuló


hiányos vagy egyszerű mondatban válaszol az ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott
kérdésre,



szavakat és egyszerűbb szerkezetű, rövid szövegeket (mondókát, verset, dalt) tanult
minta alapján reprodukál.



ismert témákról, tanult tárgyakról, élőlényekről képes rövid mondatokkal, nonverbális
elemekkel támogatva beszélni.



ismert

témákhoz

kapcsolódó,

rövid

párbeszédet

reprodukálni.
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Angol nyelv 4. évfolyam
A 4. évfolyamon kezdődő idegennyelv-tanítás elsődleges célja a tanulók idegen nyelvi
kommunikatív kompetenciájának megalapozása. További fontos célkitűzése, hogy felkeltse a
tanulók érdeklődését a nyelvek tanulása és a más nyelveket beszélő emberek és kultúrájuk
megismerése iránt. A nyelvvel való játékos és örömteli foglalkozás, a kezdeti sikerek és a
motiváló tanári visszajelzés segítenek a tanulóknak abban, hogy megmaradjon és erősödjön
ösztönös tudásvágyuk és tanulási kedvük, bátran használják a rendelkezésükre álló nyelvi
eszközöket, növekedjen önbizalmuk, fejlődjön önismeretük és önértékelésük. Mindez
elengedhetetlen a nyelvtanulás hosszú távú eredményessége szempontjából.
Gyermekkorban a nyelvtanulás a természetes nyelvelsajátítás folyamataira épül. A
tanulók életkori sajtosságaiknak és fejlettségi szintjüknek megfelelő, érdekes, értelmes és
kihívást jelentő tevékenységekben vesznek részt. A célnyelven elhangzó információk
megértéséhez támaszkodnak a világról szerzett ismereteikre és tapasztalataikra, amelyek
egyrészt segítik a nyelvtanulást, másrészt annak tartalmai révén tovább mélyülnek és
bővülnek. Az anyanyelv elsajátításához hasonlóan az idegen nyelv elsajátítása is minden
esetben kontextusba ágyazva, konkrét beszédhelyzetek során történik, amelyekben a verbális
és a nonverbális elemek természetes egységet alkotnak. Utóbbiak a nyelvtanulás kezdetén
különösen fontosak, hiszen a megfelelő nyelvi eszközök hiányában segítik a beszédhelyzet
értelmezését, illetve a beszédszándék megvalósítását. A nyelvtanulás kezdő szakaszában a
tanulók tanórai beszédének természetes része a magyar nyelvű kérdés és válasz is, amelyet
visszajelzésként, megerősítésként használnak a tanár következetes célnyelv-használatával
párhuzamosan.
Az idegen nyelvvel való korai ismerkedés középpontjában, ebben a szakaszban, a
hallott szöveg értése és a szóbeli interakció együttes fejlesztése áll. A készségfejlesztés során
a

tanulók

megismerkednek

az

alapvető

nyelvtanulási

stratégiákkal,

amelyek

elengedhetetlenek ahhoz, hogy a későbbiekben önálló nyelvtanulóvá váljanak.
Az idegen nyelv tanítása a tantárgy jellegéből adódóan kiválóan alkalmas arra, hogy
hozzájáruljon a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott nevelési célok eléréséhez és a
kulcskompetenciák fejlesztéséhez. Utóbbiak közül kiemelten fontos az idegen nyelvi
kommunikációnak az anyanyelvi kommunikációhoz, a szociális kompetenciához, az
esztétikai-művészeti tudatossághoz és kifejezőképességhez, illetve a hatékony tanuláshoz való
kapcsolódása. Az anyanyelven elsajátított ismeretek, készségek és stratégiák támogatják az
idegen nyelv tanulását, míg a nyelvtanulás eredményei pozitívan hathatnak az anyanyelvi
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tudatosság alakulására. A szociális kompetencia területén a kultúrák közötti hasonlóságok és
különbségek felfedezése segíti a tanulókat abban, hogy nyitottá váljanak saját kultúrájuk és a
célnyelv

kultúrája

iránt.

Az

idegennyelv-oktatás

során

alkalmazott,

a

tanulók

együttműködését ösztönző munkaformák és tevékenységek hozzájárulnak a tanulók szociális
érzékenységének fejlesztéséhez. Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség
területén az idegennyelv-tanításban építeni lehet arra, hogy a tanulók életkori sajátosságaikból
adódóan szeretnek játszani, rajzolni, festeni, énekelni, táncolni, és örömmel vesznek részt
változatos művészeti tevékenységekben. A művészeti ágakkal való aktív kapcsolat gazdagítja
a tanulók érzelmi világát. A hatékony tanulást az idegen nyelvvel való foglalkozás azáltal
ösztönzi, hogy a tanulók elsajátítanak néhány alapvető nyelvtanulási stratégiát, és megteszik
az első lépéseket idegen nyelvi teljesítményük értékelése útján.
Az

idegen

nyelv

tanulása

keretében

feldolgozott

témakörök

könnyen

összehangolhatók a NAT-ban szereplő alsó tagozatos tantárgyak tartalmaival. A Témakörök
táblázatban megjelölt kapcsolódási pontok segítenek megtalálni azokat a területeket, ahol
sikeresen megvalósítható a tantárgyakon átívelő

-

akár közös projektek keretében történő

-

tanulás.
A tanulási folyamat során a tanuló egész személyisége formálódik, így alapvető
fontosságú, hogy a kisgyermekkori idegennyelv-tanítást áthassa a holisztikus pedagógiai
szemlélet. Ennek a szemléletnek a gyakorlatba való átültetése nagy körültekintést igényel
mind a tananyagok, taneszközök kiválasztásában és felhasználásában, mind a tevékenységek
megtervezésében, valamint a tanórák megszervezésében és megvalósításában.
A megfelelően kialakított, változatos tevékenységformákra lehetőséget nyújtó tanulási
környezet elősegíti az idegen nyelv sikeres elsajátítását. A gyermekbarát, vizuális elemekben
gazdag berendezés ösztönzi a tanulókat a nyelvi tevékenységekben való aktív részvételre. Az
infokommunikációs eszközök bevonása már ebben az életkori szakaszban is érdekesebbé,
motiválóbbá teheti a nyelvtanulást, a pedagógus számára pedig lehetőséget ad arra, hogy az
életkori sajátosságoknak megfelelő autentikus anyagok gazdag tárházából válogasson.
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Fejlesztési
egység

Hallott szöveg értése

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismeretek,
Előzetes tudás készségek, személyes és szociális kompetenciák, tanulási képességek, a tanuló
természetes kíváncsisága, idegennyelv-tanulás iránti motivációja.
A tanuló követi a nonverbális elemekkel támogatott és egyszerű nyelvi
eszközökkel megfogalmazott célnyelvi óravezetést.
A tanuló megérti az osztálytermi tevékenységekre vonatkozó, nonverbális
A tematikai
eszközökkel támogatott, rövid és egyszerű tanári utasításokat.
egység nevelésiMegérti az ismert témákhoz kapcsolódó, egy-egy szóból, rövid mondatból álló
fejlesztési céljai
kérdéseket és kijelentéseket.
Felismeri rövid, egyszerű szövegekben az ismerős szavakat, fordulatokat, és
képes ezekből a lehetséges tartalomra következtetni.
A fejlesztés tartalma
Nonverbális elemekkel támogatott és egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi
óravezetés megértése (pl. osztálytermi rutincselekvések, a közös munka megszervezése,
eszközhasználat).
Rövid és egyszerű, az osztálytermi tevékenységekre vonatkozó, nonverbális eszközökkel
támogatott tanári utasítások megértése (pl. rajzos, játékos feladatok, manuális tevékenységek,
mozgásos, játékos tevékenységek: körjáték, ritmusjáték, szerepjáték, bábjáték, árnyjáték,
társasjáték).
Ismert témákhoz kapcsolódóan elhangzó, egy-egy szóból, rövid mondatból álló kérdések és
kijelentések megértése (pl. közvetlenül a tanuló személyére, családjára, szűkebb környezetére,
mindennapi szükségleteire, tevékenységeire vonatkozó kérdések, illetve válaszok).
Az életkornak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus szövegek
bemutatásának aktív követése, a tanult nyelvi elemek felismerése a szövegekben, a szöveg
lényegének kiszűrése a megértést segítő mozgásos, játékos feladatok segítségével.
Tanári ösztönzésre a hallott szövegeket kísérő nonverbális elemekre (pl. képek, képsorok, tárgyak,
testbeszéd, hanglejtés) és a beszédhelyzetre való egyre tudatosabb támaszkodás a szövegértés
során.
A nyelv hangzásvilágának, zenéjének megismerése, megkülönböztetése az anyanyelv (játékos
formában esetleg más nyelvek) hangzásvilágától és zenéjétől.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Gyermekdalok, gyermekversek, mondókák, képekkel illusztrált mesék és történetek, kisfilmek,
animációs filmek, gyermekeknek szóló egyéb hangzó anyagok, tanárral, tanulótársakkal,
vendégekkel folytatott rövid párbeszédek, tanári beszéd.
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Fejlesztési egység

Szóbeli interakció

Előzetes tudás

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok,
ismeretek, készségek, személyes és szociális kompetenciák, tanulási
képességek, a tanuló természetes kíváncsisága, idegennyelvi-tanulás
iránti motivációja.

A tanuló aktívan és örömmel vesz részt az interakciót igénylő
tevékenységekben.
Beszédszándékát egyszerű nyelvi eszközökkel fejezi ki, szükség
szerint nonverbális elemekkel támogatva.
Tud a számára ismert témákról egyszerű kérdéseket feltenni, illetve a
A tematikai egység
hozzá intézett kérdésekre egyszerű nyelvi eszközökkel reagálni.
nevelési-fejlesztési céljai
A tanuló minta alapján rövid párbeszédeket folytat társaival a tanult
témákról.
Részt vesz rövid, egyszerű szövegek közös előadásában.
Törekszik a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és
beszédtempó elsajátítására.
A fejlesztés tartalma
Nonverbális elemekkel (pl. gesztusokkal, mimikával, hanglejtéssel, intonációval, képek, tárgyak
segítségével) támogatott mondanivaló kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, azaz egy-egy
szóval, rövid mondattal.
Ismert témákhoz vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó, egyszerű nyelvi eszközökkel
megfogalmazott kérdésekre, kérésekre, felszólításokra való reagálás egyszavas válaszokkal,
cselekvéssel.
Ismert témákhoz vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó konkrét, egyszerű kérdések
feltevése.
Ismert témákhoz kapcsolódó egyszerű nyelvi eszközöket és nonverbális elemeket tartalmazó rövid
párbeszéd eljátszása társakkal.
Dalok, mondókák, mesék, történetek előadásában, gyermekjátékokban való aktív részvétel;
nonverbális elemekkel támogatott, közösen mondott szövegekbe, mesemondásba való
bekapcsolódás ismert szavak, kifejezések, nyelvi fordulatok ismétlésével.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Gyermekdalok, gyermekversek, mondókák, mesék, mozgással kísért rövid cselekvéssorok,
kérdések, rövid párbeszédek, néhány mondatos leírások.
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Összefüggő beszéd

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismeretek,
Előzetes tudás készségek, személyes és szociális kompetenciák, tanulási képességek, a
tanuló természetes kíváncsisága, idegennyelv-tanulás iránti motivációja.
A tanuló elmond rövid, egyszerű szövegeket.
Társaival közösen előad egyszerű szöveget, párbeszédet, tanári
segítséggel.
A tematikai
Számára ismert témákról, a környezetében előforduló tárgyakról,
egység
élőlényekről, eseményekről beszél röviden, összefüggően, nonverbális
nevelésielemekkel támogatva.
fejlesztési céljai
A tanuló bemutatja munkáját egyszerű nyelvi eszközökkel.
Törekszik a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és
beszédtempó elsajátítására.
A fejlesztés tartalma
Gyermekirodalmi mű, mondóka, vers, dal, mese stb. közös vagy önálló előadása (pl. zenei
kísérettel vagy bábjáték formájában) társak, másik tanulócsoport, osztály, szülők vagy
tanárok részére.
Tanult cselekvéssor (pl. egyszerű tornagyakorlat, öltözködés) elmondása képek segítségével
vagy mozgással kísérve.
Nonverbális elemekkel támogatott, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott
szerepjáték előadása társakkal, megfelelő gyakorlás, felkészülés után.
Saját vagy csoportban létrehozott alkotás, tárgy egyszerű nyelvi eszközöket, fordulatokat
tartalmazó, rövid bemutatása (pl. mesekönyv készítése, kiállítása és szóbeli bemutatása).
Tanári példa és autentikus hangzóanyag hallgatása és együttmondása 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
Gyermekdalok, gyermekversek, mondókák, mozgással kísért rövid történetek,
cselekvéssorok, mesék, leírás (pl. tanulói munka bemutatása).
Ajánlott témakörök a 4. évfolyamra
Kapcsolódási pontok
Környezetismeret:
együttélés a családban.

Ajánlott témakörök
Család
Én és a családom.
Családtagok bemutatása.
Otthon
Otthonom, szűkebb környezetem.
Kedvenc játékaim.
Lakóhelyem, tágabb környezetem.

Környezetismeret:
lakóhelyi környezet.
Matematika:
tájékozódás a térben,
halmazok.
Környezetismeret: az
ember megismerése és
egészsége: tápanyag,

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

élelmiszer, étrend.

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

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

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

Öltözködés
Évszakok és ruhadarabok.
Kedvenc ruháim.

Matematika:
halmazok.
Környezetismeret:
testrészek,
egészségvédelem.

Sport
Testrészek és mozgás.
Kedvenc sportom.

Testnevelés és sport:
mozgásos játékok.
Környezetismeret:
baráti
kapcsolatok,
iskolai közösségek.

Iskola, barátok
Iskolám, osztálytermünk.
Tantárgyaim.
Osztálytársaim, barátaim.

Matematika:
tájékozódás a térben,
halmazok.
Ének-zene:
zenehallgatás.

Szabadidő
Szabadidős tevékenységek.
Kedvenc időtöltésem.

Vizuális
kultúra:
kreatív alkotások.
Környezetismeret:
élőlények

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

csoportosítása élőhely,
táplálkozási
mód,
egyéb tulajdonságok
szerint;
változatos
élővilág.
Matematika:
halmazok, adatgyűjtés,
adatok lejegyzése.
Környezetismeret:
ünnepek,
hagyományok.
Dráma és tánc:
dramatikus játékok.

Ünnepek és hagyományok
Az én ünnepeim.
Ünnepek itthon és a célnyelvi kultúrában.
Fantázia és valóság
Kedvenc meséim, könyveim.
Képzeletem világa.
A cirkusz.

Vizuális
kultúra:
képzeletem világa.

KER szintben nem megadható.
A tanuló aktívan részt vesz a célnyelvi tevékenységekben, követi a
célnyelvi óravezetést, az egyszerű tanári utasításokat, megérti az
egyszerű, ismerős kérdéseket, válaszol ezekre, kiszűri egyszerű, rövid
A fejlesztés várt szövegek lényegét.
eredményei a
Elmond néhány verset, mondókát és néhány összefüggő mondatot
ciklus végén
önmagáról, minta alapján egyszerű párbeszédet folytat társaival.
Ismert szavakat, rövid szövegeket elolvas és megért jól ismert
témában.
Tanult szavakat, ismerős mondatokat lemásol, minta alapján
egyszerű, rövid szövegeket alkot.
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Idegen nyelv
Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai
referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának
megalapozása és fejlesztése. A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az
általános kompetenciákkal, vagyis a világról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel
és jártasságokkal, valamint a motivációval, amelyek mindenfajta tevékenységhez, így a nyelvi
tevékenységekhez is szükségesek.
A korszerű idegennyelv-oktatás a nyelvhasználó valós 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 az idegen nyelv segítségével kommunikatív
feladatokat oldanak meg. A feladatok megoldása során receptív, produktív, illetve interaktív
nyelvi tevékenységeket végeznek. Mivel a valóságban a legtöbb megoldandó feladat több
készség együttes alkalmazását teszi szükségessé, ezeket integráltan tanítjuk.
A mindennapi nyelvhasználatban, ezért a nyelvtanulásban is fontos szerepet játszanak a
szövegértelmezési és szövegalkotási stratégiák. A recepció során a nyelvhasználó, illetve a
nyelvtanuló észleli az írott vagy hallott szöveget, azonosítja, mint számára lényegeset,
felfogja, mint nyelvi egységet, és összefüggésében értelmezi. A produkció során megtervezi
és szóban vagy írásban létrehozza a közlendőjét tartalmazó szöveget.
A sikeres kommunikáció érdekében a tanulóknak meg kell ismerniük és használniuk
kell azokat a nyelvi eszközöket, amelyekből, és amelyekkel helyesen megformált, értelmes
mondanivaló alakítható ki. Tisztában kell lenniük a mondanivaló szerveződésének,
szerkesztésének elveivel, hogy koherens nyelvi egységgé formálhassák közlendőjüket.
Ismerniük kell azokat az eszközöket és forgatókönyveket, amelyekkel sikeresen megoldhatók
a különféle kommunikációs helyzetek. Fel kell ismerniük, hogy minden nyelvi érintkezést
szabályok szőnek át, amelyek a nemek, korosztályok, társadalmi csoportok között különböző
alkalmakkor szabályozzák az érintkezést. Ide tartoznak a nyelvi udvariassági szabályok,
rituálék és a helyzetnek megfelelő hangnem használatának szabályai is.
A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg autentikus,
a feladatvégzés szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a tanulók maguk is
viszonylag könnyen kerülhetnek autentikus célnyelvi környezetbe, részeseivé válhatnak az
adott kultúrának, kapcsolatot teremthetnek a célnyelven beszélőkkel, ami komoly motivációs
forrás lehet, és elősegítheti az autonóm tanulóvá válást. A tanulási folyamat szervezésében
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nagy jelentősége van a kooperatív feladatoknak és a projektmunkának, ezek szintén
erősíthetik a motivációt.
Az idegen nyelvű kommunikáció során meghatározó jelentőségű a nyelvekkel, a
nyelvtanulással és az idegen nyelveket beszélő emberekkel és a más kultúrákkal kapcsolatos
pozitív attitűd, ami magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek,
kultúrák közötti kommunikáció iránti nyitottságot.
A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a NAT hangsúlyozza a tantárgyközi integráció
jelentőségét. Fontos, hogy a tanulók az idegen nyelv tanulása során építeni tudjanak más
tantárgyak keretében szerzett ismereteikre és személyes tapasztalataikra is. Ugyanakkor az
idegen nyelvvel való foglalkozás olyan ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagíthatja a
tanulókat, amelyeket más tantárgyak keretében is hasznosítani tudnak.
Az egész életen át tartó tanulás szempontjából kiemelkedő jelentősége van a
nyelvtanulási stratégiáknak, amelyek ismerete és alkalmazása segíti a tanulókat abban, hogy
nyelvtudásukat önállóan ápolják és fejlesszék, valamint újabb nyelveket sajátítsanak el.
A NAT bizonyos képzési szakaszokra meghatározza a minden tanuló számára kötelező
minimumszinteket, emellett kitér az emelt szintű képzésben részesülő tanulókkal szemben
támasztott követelményekre is. A közműveltségi elemeket a tantárgy egyedi jellemzői miatt a
NAT-ban azok a nyelvi szintek és kompetenciák testesítik meg, amelyeket a nemzetközi
gyakorlatban és az érettségi követelményrendszerben mérceként használt Közös európai
referenciakeret (KER) határoz meg. A nyelvi kompetenciák komplex fejlesztéséhez az ajánlott
témakörök kínálnak kontextust. A NAT által az egyes képzési szakaszokra minimumként
meghatározott nyelvi szintek a következők:

Első idegen nyelv
Második idegen
nyelv

4. évfolyam,
minimumszint

8. évfolyam,
minimumszint

12. évfolyam,
minimumszint

KER-szintben nem
megadható

A2

B1

–

–

A2

A kerettanterv az elérendő célokat és nyelvi szinteket kétéves képzési szakaszokra bontva
határozza meg. Ez alól csupán az általános iskola 4. évfolyama kivétel, mert ezen az
évfolyamon kezdődik a kötelező idegennyelv-oktatás, így a képzési szakasz csak egy tanévet
ölel fel.
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4. évfolyam
6. évfolyam
8. évfolyam
10. évfolyam 12. évfolyam
Első idegen KERszintben nem A1
A2
B1 mínusz
B1
nyelv
megadható
Második
–
–
–
A1
A2
idegen nyelv
Az idegen nyelvi 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 azonban nem mechanikusan, hanem a tanulók életkori sajátosságainak tükrében
értelmezve kerültek be a kerettantervbe.
Az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztése szoros kapcsolatban áll a NATban megfogalmazott kulcskompetenciákkal. A kommunikatív nyelvi kompetencia több
ponton érintkezik az anyanyelvi kompetenciával. A szövegalkotás, szövegértelmezés, szóbeli
és írásbeli kommunikáció számos készségeleme átvihető az idegen nyelv tanulásába, és
fordítva, az idegen nyelv tanulása során elsajátított kompetenciák hasznosak az anyanyelvi
kommunikáció területén. A két terület erősítheti egymást, olyannyira, hogy megfelelő
módszerek alkalmazása esetén az is lehet sikeres nyelvtanuló és nyelvhasználó, akinek
hiányosak az anyanyelvi ismereti, sőt az idegen nyelv tanulása segíthet abban, hogy
tudatosabbá váljon az anyanyelv használata.
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 blogolás is élményszerű nyelvtanulásra ad
alkalmat. Az önálló tanulás képességének folyamatos fejlesztéséhez azonban szükség van a
tanulásról magáról történő beszélgetésre, a tanulási stratégiák kialakításában való
segítségnyújtásra, az önértékelés és a társértékelés alkalmainak megteremtésére is.
A nyelvtanítás sikerében fontos szerepet

játszik a nyelvtanulók

ismereteinek,

érdeklődésének, igényeinek, nyelvi és nem nyelvi készségeinek a tanulási folyamatba történő
bekapcsolása. A nyelvtanulás ugyanakkor a témák sokfélesége miatt, valamint azért, mert
minden más tantárgynál több lehetőséget nyújt a beszélgetésre, kiválóan alkalmas a
személyiség kibontakozásának támogatására. A siker másik kulcsa a folyamatos pozitív
megerősítés, a tanulók önmagukhoz mért fejlődésének elismerése.
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A táblázatokban megjelenő fejlesztési egységek (a hallott szöveg értése, szóbeli interakció,
összefüggő beszéd, az olvasott szöveg értése és az íráskészség) a valóságban nem
különíthetők el egymástól. A hatékony nyelvtanítás feltétele, hogy a különböző készségek
fejlesztése mindig integráltan történjen, úgy, ahogy azok a valós kommunikációs
helyzetekben előfordulnak. Ezért nem szerepelnek óraszámok a fejlesztési egységek mellett.
A táblázatok Fejlesztési célok rovata a nyelvtanítás aktuális életkori szakaszra vonatkozó,
az adott kompetenciával kapcsolatos fejlesztés céljait tartalmazza. A fejlesztés tartalma
elnevezésű rész olyan tevékenységeket tartalmaz, amelyek segítségével az adott nyelvi
fejlesztés megvalósítható. A nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák szervesen beépültek a
tartalomba.
Külön táblázat tartalmazza az ajánlott témaköröket, amelyben más tantárgyakkal való
kapcsolódási pontok is megtalálhatók. A tanulócsoportban más tantárgyakat tanító tanárokkal
való együttműködés elevenebbé, aktuálisabbá és érdekesebbé teszi a nyelvtanulást, mert
lehetőséget nyújt a témák, témakörök természetes, életszerű összekapcsolására.
A 4–8. évfolyamokra vonatkozó ajánlott témakörök egyes elemei újra és újra megjelennek,
lehetőséget adva arra, hogy a korábban megszerzett ismeretek újabb nézőpontból kerüljenek
feldolgozásra, és így bővüljenek, mélyüljenek. A kerettanterv minden fejlesztési szakaszban
új témaköröket is javasol a tanulók életkorához, szükségleteihez alkalmazkodva.
A kerettanterv a 4. évfolyam, majd később 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 (kivéve a 4. évfolyamot).
Az általános iskola 5–8. évfolyamán az idegennyelv-tanítás szervesen épül az alsó
tagozaton elért eredményekre. Az elsődleges cél a tanulók idegen nyelvi kommunikatív
kompetenciájának továbbfejlesztése, érdeklődésük fenntartása a nyelvek tanulása és a más
nyelveket beszélő emberek és kultúrájuk megismerése iránt. A nyelvvel való játékos és
örömteli foglalkozás, a kezdeti sikerek és a motiváló tanári visszajelzés ebben a nyelvtanulási
szakaszban is segítik a tanulókat, hogy megmaradjon ösztönös tudásvágyuk és tanulási
kedvük, bátran használják a rendelkezésükre álló nyelvi eszközöket, növekedjen önbizalmuk,
fejlődjön önismeretük és önértékelésük. Mindez elengedhetetlen a nyelvtanulás hosszú távú
eredményessége szempontjából.
A tanulók az 5–8. évfolyamon minimálisan heti 3 órában tanulják az idegen nyelvet. A
fejlesztés várható eredménye a 6. évfolyam végén a KER szerinti A1 szint, a 8. évfolyam
végén az A2 szint. A középfokú oktatás erre a kimeneti szintre épít.
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Angol nyelv – emelt óraszámú idegen nyelvi képzés
Angol nyelv 5-8. évfolyam
Emelt óraszámú idegen nyelvi képzés: heti 4 órában csoportbontásban történik.
A kerettanterv tananyagát 10 %-kal megemeljük, a kiegészített tananyagot dőlt betűvel
szedtük.

5–6. évfolyam
Az 5. évfolyam megkezdésekor a tanulók már legalább egy év nyelvtanulási tapasztalattal
rendelkeznek. Hozzászoktak a célnyelvi óravezetéshez, megértik az órai tevékenységekre
vonatkozó rövid, egyszerű utasításokat, tudják, hogy léteznek olyan iskolai és iskolán kívüli
helyzetek, feladatok, amelyeket csak akkor képesek sikerrel megoldani, ha megfelelő
idegennyelv-ismerettel rendelkeznek. Már ismernek hangzó és írott célnyelvi szövegeket,
megtették az első lépéseket az idegen nyelvi interakció és az összefüggő beszéd területén.
Elkezdték az írást az idegen nyelv tanulásának szolgálatába állítani, és egyszerű formában
használják az önkifejezés eszközeként is. A korosztály igényei és szükségletei szerint alakított
idegennyelv-oktatás keretében megtapasztalták a játékos nyelvtanulás örömét. A feldolgozott
tartalmak révén lehetőségük nyílt bepillantani egy, a sajátjukhoz részben hasonló, részben
attól eltérő kultúrába. A 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 az, hogy a tanulók
változatlanul kedvet érezzenek a nyelvtanulás iránt, és örömüket leljék a nyelvvel való
foglalkozásban, valamint hogy ébren maradjon kíváncsiságuk az idegen nyelvet beszélő
emberek és kultúrájuk iránt, nyitottak maradjanak az új ismeretek, tapasztalatok
befogadására.
A nyelvelsajátítás területén a korábbiakhoz hasonlóan fontos cél a beszédértés és a
beszédkészség fejlesztése, de ebben az életkorban fokozatosan felzárkózik melléjük az
olvasott szöveg értése és az írás is. A készségek fejlesztése komplex módon történik, úgy,
ahogy azok a valós kommunikációs helyzetekben természetes módon összekapcsolódnak.
Az idegen nyelv elsajátítása továbbra is minden esetben kontextusba ágyazva, konkrét
beszédhelyzetek során történik, melyekben a verbális és a nem verbális elemek természetes
egységet alkotnak.
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A motiváció fenntartása érdekében fontos, hogy a tanulók a fejlettségi szintjüknek
megfelelő, változatos, érdekes és értelmes, kihívást jelentő tevékenységek során sajátítsák el
az idegen nyelvet. A témakörök részben ugyanazok, mint az előző fejlesztési szakaszban, de
bővülnek és mélyülnek, azzal párhuzamosan, ahogy a tanulók érdeklődése alakul, igényeik,
szükségleteik változnak. További témák is feldolgozásra kerülnek, amelyek összhangban
állnak a NAT-ban szereplő más műveltségi területek, tantárgyak tartalmaival. A
„Témakörök” táblázatban megjelölt kapcsolódási pontok segítenek megtalálni azokat a
területeket, ahol megvalósítható a tantárgyakon átívelő – akár közös projektek keretében
történő – tanulás.
Az 5–6. osztályban jelentősen bővül a tanulók szókincse. A nyelvtani szerkezeteket
továbbra is kontextusba ágyazva sajátítják el, de fokozatosan felébred az érdeklődésük a
célnyelv szabályrendszere és az anyanyelvükhöz hasonló, illetve attól eltérő nyelvi
jelenségek iránt. Örömüket lelik a szabályszerűségek felfedezésében, de a szabályok
ismerete csak csekély mértékben segíti nyelvi fejlődésüket. A helyes nyelvhasználat
elsajátításában nagy szerepe van a nyelvi input minőségének és mennyiségének, valamint a
tanulói megnyilatkozások esetében a pozitív tanári visszajelzésnek.
Ebben a szakaszban is

fontos célkitűzés,

hogy a tanulók idegen nyelvi

kompetenciájának fejlesztése szoros összefonódásban és kölcsönhatásban történjen a
fejlesztési szakaszra vonatkozó nevelési célokkal és más kulcskompetenciák fejlesztésével,
elsősorban az anyanyelvi kommunikációval, a szociális kompetenciával, az esztétikaiművészeti tudatossággal és kifejezőképességgel, valamint az önálló tanulással. Fokozatosan
egyre nagyobb szerepet kap a digitális kompetencia, hiszen az IKT-eszközök használata
idegen nyelven is az információszerzés és információcsere korszerű és hatékony eszköze.
A fejlesztési szakasz célja, hogy a tanulók a 6. évfolyam végére elérjék a KER szerinti
A1 szintet.
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Hallott szöveg értése

Aktív részvétel az órai tevékenységekben, a célnyelvi óravezetés követése, az
Előzetes egyszerű tanári utasítások és kérdések, valamint a korábban feldolgozott
szövegek megértése, begyakorolt rövid párbeszédek folytatása, minta alapján
tudás
egyszerű szövegek alkotása.
A kissé komplexebb formában elhangzó és kevesebb nonverbális elemmel
támogatott célnyelvi óravezetés követése;
az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó, kevesebb nonverbális elemmel
támogatott és bővülő szókinccsel megfogalmazott, de továbbra is rövid,
A
tematikai egyszerű tanári utasítások megértése;
az ismert témákhoz kapcsolódó, egy-egy rövid mondatból álló kérdések, néhány
egység
nevelési- rövid mondatból álló megnyilatkozások megértése;
fejlesztési a mindennapi témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben az ismerős
szavak, fordulatok felismerése, ezekből következtetés a szövegek témájára;
céljai
a megértést segítő feladatokra támaszkodva a lényeg és néhány konkrét
információ kiszűrése ismert témájú rövid, egyszerű szövegekből;
néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb alkalmazása.
A fejlesztés tartalma
A kissé komplexebb formában elhangzó és kevesebb nonverbális elemmel támogatott
célnyelvi óravezetés növekvő biztonsággal történő követése (pl. osztálytermi
rutincselekvések, a közös munka megszervezése, eszközhasználat).
Rövid, egyszerű tanári utasítások alaposabb és biztosabb megértése (pl. játékos feladatok;
manuális tevékenységek; mozgásos, játékos tevékenységek).
A tanulóhoz közel álló, ismert témákról szóló rövid kérdések és néhány rövid mondatból álló
szövegek megértése.
Az életkornak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus
szövegek bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése a szövegekben,
következtetések levonása a témára, lehetséges tartalomra vonatkozóan; a szöveg lényegének
kiszűrése megértést segítő, változatos feladatok segítségével.
A megértés során egyre tudatosabb támaszkodás a hallott szövegeket kísérő nonverbális
elemekre (pl. képek, képsorok, tárgyak, testbeszéd, hanglejtés) és a beszédhelyzetre.
Tanári ösztönzésre a hallott szövegből kiszűrt információk egyre tudatosabb összekapcsolása
a témával kapcsolatos egyéb ismeretekkel, és ezek alapján következtetések levonása a
tartalomra vonatkozóan.
Különböző beszélők egyre biztosabb megértése, amennyiben azok a célnyelvi normának
megfelelő vagy ahhoz közelítő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez igazított tempóban,
szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat hangsúlyozva, megismételve
beszélnek.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Dalok, versek, képekkel illusztrált mesék és történetek, kisfilmek, animációs filmek, a
korosztálynak szóló egyéb hangzó anyagok, tanárral, tanulótársakkal, célnyelvi országokból
érkező személyekkel folytatott rövid párbeszédek, tanári beszéd.
Jórészt ismert nyelvi eszközökkel egyszerű és összetett mondatokban megfogalmazott
szövegből fontos információt kiszűr, képes igaz-hamis állítások eldöntésére a halott szöveg
alapján. Ismert nyelvi eszközökkel szóban mondattal válaszol egyszerű kérdésekre. Összetett
mondatokban megfogalmazott szöveg lényegét megérti.
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Szóbeli interakció

Részvétel interakciót igénylő tevékenységekben, egyszerű nyelvi eszközök
alkalmazásával.
A beszédszándék kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szókinccsel
és nonverbális elemekkel támogatva;
egyszerű kérdések feltevése ismert témákról, illetve válaszadás egyszerű
A tematikai
nyelvi eszközökkel a hozzá intézett kérdésekre;
egység
rövid beszélgetés folytatása ismert témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel,
nevelésibegyakorolt beszédfordulatokkal;
fejlesztési
rövid beszélgetés folytatása a társakkal a tanult témákról;
céljai
rövid, egyszerű szövegek közös előadása; az ismert szöveg célnyelvi
normákhoz közelítő kiejtése, helyes intonációval és megfelelő
beszédtempóban.
A fejlesztés tartalma
A mondanivaló nonverbális elemekkel (pl. testbeszéddel, hanglejtéssel, vizuális eszközökkel)
támogatott kifejezése bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel.
Rövid válaszokkal, cselekvéssel való reagálás ismert témákhoz vagy osztálytermi
szituációkhoz kapcsolódó, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre,
kérésekre, felszólításokra.
Egyszerű kérdések feltevése ismert témákhoz, osztálytermi szituációkhoz, egyéni
szükségletekhez kapcsolódva.
Egyszerű nyelvi eszközöket és nonverbális elemeket tartalmazó rövid párbeszéd eljátszása
társakkal.
Kommunikálás begyakorolt beszédfordulatokkal (pl. bemutatkozás, bemutatás, üdvözlés,
köszönés, alapvető információ kérése és adása saját magáról, társairól, közvetlen
környezetéről, különböző dolgok kérése és adása, tetszés, nemtetszés kifejezése).
Meg nem értés esetén nonverbális elemekkel, pl. testbeszéddel támogatott ismétlés,
magyarázat kérése.
Néhány egyszerű, a beszélgetés strukturálása szempontjából fontos elem megismerése és
alkalmazása (pl. beszélgetés kezdeményezése, figyelemfelhívás).
Hallott, látott jelenségekre (pl. váratlan osztálytermi történésekre, időjárással kapcsolatos
megfigyelésekre) való reagálás egyszerű nyelvi eszközökkel.
Aktív részvétel dalok, mondókák, versek, mesék, történetek előadásában, szóbeli nyelvi
játékokban; nonverbális elemekkel támogatott történet elmondásába való bekapcsolódás az
ismert szavak, kifejezések, beszédfordulatok szintjén.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Dalok, mondókák, versek, mesék, illusztrált történetek, mozgással kísért rövid
cselekvéssorok, kérdések, rövid párbeszédek, dramatizált jelenetek, néhány mondatos
leírások, egyszerű felszólítások, kérések, információ hiányán, illetve különbözőségén alapuló
szövegek.
Összetett mondatokkal válaszol, a kérdésre visszakérdez, közléseket fogalmaz meg, kérdéseket
tesz fel.
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Fejlesztési egység

Összefüggő beszéd
Néhány összefüggő mondat elmondása önmagáról és a tanult
Előzetes tudás
témákról. A megismert versek, mondókák felidézése.
Rövid, egyszerű szövegek elmondása, illetve párbeszéd előadása
társaival közösen, tanári segítséggel;
egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott, összefüggő leírás
adása saját magáról és a környezetében előforduló tárgyakról,
élőlényekről, eseményekről;
A tematikai egység
néhány egyszerű nyelvtani szerkezet és mondatfajta használata;
nevelési-fejlesztési
a szavak, szócsoportok, egyszerű cselekvések, történések
céljai
összekapcsolása kötőszavakkal;
munkájának bemutatása egyszerű nyelvi eszközökkel;
ismert szöveg elmondása a célnyelvi normához közelítő kiejtéssel,
intonációval és beszédtempóban.
A fejlesztés tartalma
Gyermekirodalmi mű (pl. vers, dal, mese), történet, cselekvéssor közös vagy önálló előadása
társak, másik osztály, szülők vagy tanárok részére.
Felkészülést követően nonverbális elemekkel támogatott egyszerű nyelvi eszközökkel,
begyakorolt beszédfordulatokkal megfogalmazott szerepjáték előadása társakkal.
Minta alapján, tanári segítséggel összefüggő szöveg alkotása; szavak, szócsoportok,
cselekvéssorok összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, de, azután).
Egyénileg vagy csoportban létrehozott alkotás, tárgy rövid bemutatása és értékelése (pl.
közös plakát készítése, kiállítása, szóbeli bemutatása és értékelése).
Tanári példa vagy autentikus hangzóanyag hallgatása és együttes elmondása után közös vagy
önálló ismétlés; a kiejtés, intonáció, hangsúly, ritmus játékos gyakorlása (pl. hangerő vagy
hangszín változtatásával, érzelmek kifejezésével, ritmushangszerek vagy mozgás kíséretével).
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Dalok, versek, mesék, rövid történetek, cselekvéssorok, leírások (pl. tanulói munka
bemutatása), rövid szerepek, interaktív feladatok.
Tanult minta alapján önállóan is képes párbeszédet alkotni.
Fejlesztési egység
Előzetes tudás

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Olvasott szöveg értése
Részvétel az olvasást igénylő nyelvi tevékenységekben, ismert
szavak, rövid szövegek elolvasása.
A megértést segítő elemekre támaszkodva felismeri és megérti az
egyszerű szövegekben az ismert nevek, szavak és mondatok
felismerése és megértése;
a különböző műfajú, egyszerű, autentikus szövegek lényegének
megértése;
egyszerű, autentikus szövegekből néhány alapvető információ
kiszűrése;
az olvasott szövegre vonatkozó egyszerű feladatok elvégzése;
a készségek, képességek kreatív használata az olvasott szövegek
értelmezéséhez;
érdeklődés kialakítása a célnyelvi kultúra irodalmi, művészeti
alkotásai iránt.
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A fejlesztés tartalma
Rövid, hétköznapi szövegekben ismerős nevek, szavak és egyszerű fordulatok felismerése.
Írott szöveggel kapcsolatos tevékenységek végzése (pl. leírás alapján illusztráció készítése, képek sorba
rendezése, szövegrészlettel való párosítása).
Egyszerű, különböző műfajú szövegek olvasása, lényegük megértése, a szövegek feladatokon keresztül
történő feldolgozása.
Különböző műfajú szövegek (pl. versek, mesék, történetek, fabulák, viccek) közös olvasása.
Egyszerű, informatív szövegből (pl. brosúrából, menetrendből, utcai táblákról, feliratokról) tárgyszerű
információ szerzése.
Rövid, egyszerű, írott instrukciók követése képek segítségével (pl. játék összerakása, útbaigazítás).
Egyszerűsített nyelvezetű irodalmi alkotások olvasása (pl. versek, mesék, dalszövegek, novellák).
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Történetek, hirdetések, plakátok, egyszerű katalógusok, egyszerű üzenetek, útleírások, képeslapok,
feliratok, nyomtatványok hagyományos és online formában.
Összetett mondatokat elolvas, a szövegben fontos információt megtalál, az összetett szöveg lényegét
megérti, hiányos szöveget kiegészít. Igaz-hamis állítások eldöntése hosszabb szöveg alapján. A szöveg
tartalmát szóban és írásban röviden összefoglalja.
Fejlesztési egység
Előzetes tudás

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

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása;
Megadott mintát követve különböző műfajú és életkorának
megfelelő témájú rövid szövegek alkotása;
írásbeli válaszadás személyes adatokra vonatkozó egyszerű
A tematikai egység
kérdésekre;
nevelési-fejlesztési
a közösen feldolgozott olvasott szöveghez kapcsolódó írásbeli
céljai
feladatok elvégzése;
részvétel írásbeli nyelvi játékokban;
a meglévő szókincs, tudás képes kreatív alkalmazása az őt érdeklő
témájú, egyszerű szövegek írásához.
A fejlesztés tartalma
Szavak és rövid szövegek másolása, illetve hallás utáni leírása.
Rövid mondatok írása egyszerű nyelvi szerkezetek felhasználásával (pl. napirend bemutatása, emberek,
állatok, tárgyak jellemzése, képfeliratok készítése).
Különböző műfajú, egyszerű, rövid szövegek írása (pl. hagyományos vagy elektronikus képeslap,
üdvözlőlap, meghívó, üzenet, SMS, e-mail).
Egyszerű, autentikus kérdőívek, adatlapok kitöltése.
Projektmunka készítése (pl. poszterek, hirdetések, faliújságok, tájékoztató táblák, ismertetők).
Az életkornak megfelelő irodalmi művek (pl. mesék, történetek) bizonyos elemeinek megváltoztatása,
átírása.
Különböző típusú szövegek kreatív írása (pl. napló, dalszöveg, listaversek, szabadversek).
Egy-két mondatos üzenet, illetve bejegyzés írása internetes közösségi oldalon, blogban vagy fórumban.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Leírás, felirat, utasítás, képeslap, üdvözlőkártya, meghívó, üzenet, SMS, e-mail, levél, adatlap,
bejegyzés, dalszöveg.
Összetett mondatokat helyesen leír, és egyszerű, strukturált szöveget létrehoz. Közlésekre és kérdésekre
írásban reagál, válaszol.
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Ajánlott témakörök
A 4. évfolyamon megismert témakörök a tanulók életkorának megfelelően új szempontból,
magasabb nyelvi szinten újra feldolgozhatók és bővíthetők, ezért az új témák mellett ezek is
szerepelnek a táblázatban.
Ajánlott témakörök
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 a 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.

Kapcsolódási pontok
Történelem, társadalmi és
ismeretek: család és lakóhely.

állampolgári

Erkölcstan: társas kapcsolatok, szokások.
Technika, életvitel és gyakorlat: időbeosztás,
napirend.
Természetismeret: lakóhelyi környezet.
Matematika: tájékozódás a térben, halmazok.
Hon- és népismeret: az én városom, falum.
Természetismeret: az ember megismerése és
egészsége: étrend.
Matematika: halmazok, diagramok készítése,
értelmezése, táblázatok olvasása.
Természetismeret: az időjárás tényezői,
ciklusok a természetben.
Matematika: számok írása, olvasása,
állítások igazságának eldöntése, tapasztalati
adatok lejegyzése, táblázatba rögzítése.
Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek: öltözködés, divat.
Matematika: halmazok.
Természetismeret: az ember megismerése és
egészsége: testrészek.
Testnevelés és sport: mozgásos játékok,
sportversenyek, szabályok.
Erkölcstan: társas kapcsolatok: barátság,
szeretet, tisztelet, segítő kapcsolat.
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Szabadidő, szórakozás
Szabadidős
tevékenységek,
időtöltésem.
Internet, interaktív játékok.
Közös időtöltés barátokkal.

Testnevelés és sport: sportok.
kedvenc
Ének–zene: zenehallgatás.
Dráma és tánc: színház, előadások.

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

Vizuális kultúra: múzeumok, kiállítások.
Természetismeret: élőlények a ház körül, az
állatok életmódjának főbb jellemzői, szobavagy kerti növények gondozása, érdekes
növények; a Föld szépsége, egyedisége: a
Kárpát-medence és hazánk nagytájai,
növénytakarója és élővilága.
Matematika: halmazok.
Technika, életvitel és gyakorlat; történelem,
társadalmi és állampolgári ismeretek:
hétköznapok, ünnepek.
Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek: falvak és városok, közlekedés.
Matematika: irányok, térbeli alakzatok.
Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedés,
vásárlás.
Hon- és népismeret: az én városom, falum.
Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedés.

Utazás, pihenés
Vakáció, nyaralás.
Táborok, osztálykirándulás.
Közlekedési eszközök.

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

Fantázia és valóság
Kedvenc olvasmányaim, könyveim.
Képzeletem világa.
Zene, művészetek
Kedvenc zeném, együttesem.
Filmés
színházi
múzeumlátogatás.
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Vizuális
kultúra:
képzeletem
műalkotások.
Ének-zene: zenehallgatás.

világa,

élményeim, Dráma és tánc: színház, előadások.
Rajz és vizuális kultúra: múzeumok,
kiállítások.
Természetismeret: környezeti rendszerek
állapota, védelme, fenntarthatósága.

Környezetünk védelme
Veszélyeztetett állat- és növényvilág.
Nevezetes napok: Fák és madarak Napja, a
Víz Világnapja, a Duna Napja.
Matematika:
diagramok
készítése,
Szelektív hulladékgyűjtés.
értelmezése, táblázatok olvasása.
Egészséges életmód
Természetismeret: az ember megismerése és
A rendszeres testedzés.
egészsége: étrend.
A helyes táplálkozás.
Technika, életvitel és gyakorlat: egészséges
életmód.
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A1 szintű nyelvtudás:
A tanuló megérti a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott
célnyelvi óravezetést, az ismert témákhoz kapcsolódó kérdéseket,
rövid megnyilatkozásokat, szövegeket.
A fejlesztés várt
Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal
eredményei a két
kommunikál.
évfolyamos ciklus
Felkészülés után elmond rövid szövegeket.
végén
Közös feldolgozás után megérti az egyszerű olvasott szövegek
lényegét, tartalmát.
Ismert témáról rövid, egyszerű mondatokat ír, mintát követve önálló
írott szövegeket alkot.
Kommunikációs eszközök A1
A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök
Kezdeményezés és válasz
Megszólítás
Excuse me.
Pardon?
Köszönés
How do you do?
How do you do?
Good morning.
Good morning.
Hello Tom.
Hello Mary.
Hello, how are you?
Very well, thank you. And
Hi!
how about you?
Hi!
Elköszönés
Goodbye.
Goodbye.
Bye-bye!
Bye!
Good night.
Take care.
Good night.
Thanks. Bye!
Köszönet
és
arra Thanks.
Not at all.
reagálás
Thank you very much.
You are welcome.
Thanks a lot.
No problem.
It’s very kind of you.
Don’t mention it.
Bemutatkozás,
My name is…
Hello.
bemutatás
May I/Can I/ Let me introduce myself. Hi!
May I/Can/ Let me introduce you to Pleased to meet you. Nice
Rosy?
to meet you.
Érdeklődés
hogylét How are you feeling today?
Fine. / OK / All right. Much
iránt és arra reagálás
What’s the matter?
better, thanks. Not very
well, I am afraid.
Bocsánatkérés és arra I am sorry. I am very sorry.
That’s all right.
reagálás
I beg your pardon.
It doesn’t matter. Never
mind.
Gratulációk,
Happy Christmas/New year/Birthday!
jókívánságok és arra Many happy returns (of the day)
reagálás
Congratulations!
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Year/ Birthday!
Thank you.
Thank you, the same to
you.
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Oxford, five oh two double one.

Hello, this is Ms Brown
speaking.

Telefonon bemutatkozás Hello, this is Mary Smith speaking.
1. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök
Véleménykérés, és arra What do you think? How do you like
reagálás
it?
Valaki igazának az You are right. You are wrong.
elismerése és el nem
ismerése
Egyetértés, egyet nem Do you agree?
értés
What’s your opinion?
How do you feel about it?
Tetszés, nem tetszés
Do you like Greek food?
What do you think of my boyfriend?
Akarat, kívánság

Would you like a biscuit?

I think it is rather strange. I
like it.

OK.
All right.
I think he’s wrong/right.
I think it’s great. I don’t
like it.
He looks nice.
I’d like an ice-cream,
please.

2. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök
Dolgok,
személyek What is it?
It’s…/ That’s…/ It’s a kind
megnevezése, leírása
What’s it in English?
of…/It’s used for…
What is his house like?
It’s big and comfortable.
Információ kérés, adás Are you all right?
Yes, I am.
When are the guests coming?
At 6 p.m.
Tudás, nemtudás
Where is she?
I have no idea.
3. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök
Kérés és arra reagálás

Can you give me a pen?

Javaslat
és
arra Let’s go to the cinema tonight.
reagálás
Meghívás
és
arra Are you free on Tuesday?
reagálás
Let’s meet on Sunday.
Kínálás
és
arra Have an orange.
reagálás
Here you are.
4. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök
Megértés biztosítása
Visszakérdezés,
ismétléskérés
Nem értés, betűzés
kérése, betűzés

Did you say the castle?
Can you spell it for me? It spells…
Sorry, I don’t understand.
Could you understand?
Sorry, what does that mean?
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I’m afraid I can’t.
Good idea.
Yes, I am.
Good idea.
Yes, please. No, thank you.
Thank you.
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Fogalomkörök A1
Fogalomkörök
Cselekvés, történés,
létezés kifejezése
Jelenidejűség

Fogalomkörök nyelvi kifejezései

Present Simple

When do you get up? I
don’t drink milk.
Present Continuous Why is she crying? I’m not
listening. I’m leaving.

Múltidejűség

Past Simple

Jövőidejűség

Going to

Birtoklás kifejezése

Present forms
have
Possessive adj.
Genitive ’s

Térbeli viszonyok

Irányok,
helymeghatározás

Prepositions,
Prepositional
Phrases, Adverbs

Gyakoriság

How often?

And then she kissed me.
Why didn’t you come
yesterday?
What are you going to do
on Saturday?
of I have five friends at
school.
My, your, his/her/its, our,
their dog
Kate’s brother
Whose?
Here, there, on the left, on
the right, in, on, under,
opposite, next to, between,
…

Időbeli viszonyok

Időpont

Mennyiségi
viszonyok

Always, often, sometimes,
never, once/twice a week,
every day.
When?
Now,
What time?
Yesterday, last week, two
What’s the time?
years ago,
Tomorrow, next week
In 1997, in July, at 5
o’clock, on Monday
It’s eight.
It’s quarter to eight.
Singulars
and Boys, girls,
plurals
Children, people, men,
Regular
and women …
irregular plurals
Cardinal numbers
1-100
Ordinal numbers
first, second…
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Countable nouns

Minőségi
viszonyok

Modalitás
Logikai viszonyok
Szövegösszetartó
eszközök

How many CDs have you
got?
Uncountable nouns I’ve got a lot of/few CDs.
How much money have you
got?
I’ve got a lot of/little
money.
Comparative
and Tom’s younger than Sue.
superlative of short Mary is the prettiest girl.
adjectives
Irregular
Good/bad (better, worse)
comparative
and What’s it like? What colour
superlative forms of is it?
adjectives
Can (ability)
I can swim.
Linking words
And/or/but/because
Articles
A, an, the
Some+plural noun
any+plural noun
Some
+singular
noun
Any +singular noun

There are some pencils in
the bag.
Have you got any sisters?
I
haven’t
got
any
matchboxes.
There’s some water in the
vase.
Nominative
and There isn’t any juice in my
Accusative
of glass.
personal pronouns
I, he, they…
Demonstrative
Me, him, them…
pronouns
This, that, these, those
Indefinite pronouns
Somebody,
anybody,
nobody, everybody
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7–8. évfolyam
A 7–8. évfolyamon idegen nyelvet tanuló diákok A1 szintű nyelvtudással lépnek be a
további

nyelvtanulási

folyamatba.

Ez

a

Közös

európai

referenciakeret

(KER)

megfogalmazásában azt jelenti, hogy „alapszintű” és ezen belül „minimumszintű”
nyelvismerettel rendelkeznek. Az előző fejlesztési szakaszokban, elsősorban osztálytermi
keretek között, már számos olyan helyzetben kipróbálták magukat, amelyekben bizonyos
feladatok megoldásához elengedhetetlenül szükségük volt a nyelvismeretre. Tisztában vannak
azzal, hogy személyes boldogulásuk egyik fontos feltétele a használható nyelvtudás.
Megismerkedtek

különféle

hallott

és olvasott

célnyelvi

szövegekkel,

fejlődött

a

beszédkészségük, és megtanulták, hogyan tudják az írást az idegen nyelv tanulásának
szolgálatába állítani és egyszerű formában az önkifejezés eszközeként használni. A
feldolgozott tartalmak révén bepillantottak egy idegen kultúrába, és lehetőségük nyílt azt
összevetni a magyarral. A nyelvtanulás során kapott pozitív visszajelzések önbizalmat adtak
nekik, és néhány alapvető nyelvtanulási stratégia elsajátításával megtették az első lépéseket az
önálló nyelvtanulóvá válás útján.
A 7–8. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók idegen nyelvi
kommunikatív kompetenciájának 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 fejlesztésével.
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 ők maguk
fedeznek fel és fogalmaznak meg. Ugyancsak hathatós segítséget jelent számukra, ha
gyakorlatot szereznek az önértékelés és a társértékelés módszereinek alkalmazásában, sikeres
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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.
A korábbi témakörök a 7–8. 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 más műveltségi
területeinek tartalmaival, és lehetővé teszik a tanulók számára, hogy 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 témák is
feldolgozásra kerüljenek, 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 azoknak a nyelvtanulási stratégiáknak a
köre, amelyeket a tanulók megismernek és alkalmaznak a nyelvórákon. Ezek fokozatos
elsajátítása lehetővé teszi számukra, hogy az iskolán kívül is egyre inkább hasznosítsák,
fejlesszék nyelvtudásukat.
A fejlesztési szakasz célja, hogy a tanulók a 8. évfolyam végére elérjék a KER szerinti
A2 szintet.
Fejlesztési egység

Hallott szöveg értése
A1

Előzetes tudás

nyelvi

szint,

azaz

a

gazdagodó

nyelvi

eszközökkel

megfogalmazott célnyelvi óravezetés megértése, egyszerű, rövid,
hangzó szövegekhez kapcsolódó feladatok megoldása.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó tanári utasítások
megértése;
az ismert témákhoz kapcsolódó egyszerű kérdések és kijelentések
megértése;
a tanult témakörökben elhangzó szövegekben a tanult szavak, szóés beszédfordulatok felismerése, és ezekből következtetés a
szövegek témájára, tartalmára;
az ismert témakörökben elhangzó szövegekben a beszélők
gondolatmenetének követése;
a lényeg és néhány alapvető információ kiszűrése az ismert
témakörökben elhangzó szövegekből, részben önállóan, részben a
megértést segítő, változatos feladatokra támaszkodva;
néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb
alkalmazása.

34

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium

VI. Székhelyintézmény – idegen nyelv

A fejlesztés tartalma
Az ismert nyelvi elemekre támaszkodó, szükség szerint nonverbális elemekkel támogatott
célnyelvi óravezetés folyamatos követése (pl. osztálytermi rutincselekvések, a közös munka
megszervezése, eszközhasználat) és a tanári utasítások megértése.
Ismert témákhoz kapcsolódó rövid kérések és kijelentések megértése.
Az életkornak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus
szövegek bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése; következtetés
levonása a szövegfajtára, a témára és a lehetséges tartalomra vonatkozóan;
a szöveg lényegének, néhány konkrét információnak a kiszűrése megértést segítő, változatos
feladatok segítségével.
Ismert témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben a beszélők gondolatmenetének
követése a tanult nyelvi eszközökre támaszkodva, a beszédhelyzetet figyelembe vételével.
Különböző beszélők egyre nagyobb biztonsággal való megértése, amennyiben azok a
célnyelvi normának megfelelő vagy ahhoz közelítő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez
igazított tempóban, szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat megismételve
beszélnek.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Dalok, versek, képekkel illusztrált mesék és történetek, kisfilmek, a célnyelvi kultúrát
bemutató multimédiás anyagok, a korosztálynak szóló egyéb hangzó anyagok; tanárral,
tanulótársakkal, célnyelvi országokból érkező személyekkel folytatott rövid párbeszédek,
tanári beszéd, interaktív feladatok.
Az elhangzott utasításokra szóban több szavas mondattal válaszol. A jórészt ismert nyelvi
eszközökkel megfogalmazott szövegből (200-250 szó) fontos információt kiszűr, szóban saját
szavaival összefoglalja, a szöveg lényegét megérti, a lényeges információt a lényegtelentől
elkülöníti.
Fejlesztési egység
Előzetes tudás

Szóbeli interakció
A1 nyelvi szint, azaz egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt
beszédfordulatokkal folytatott kommunikáció.

Egyszerű és közvetlen információcserét igénylő feladatokban
kommunikáció ismert témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel,
begyakorolt beszédfordulatokkal;
kérdésfeltevés
kiszámítható,
mindennapi
helyzetekben,
válaszadás a hozzá intézett kérdésekre, illetve rövid párbeszédek
folytatása;
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési céljai az első lépések megtétele a célnyelv spontán módon történő
használata útján;
egyre több kompenzációs stratégia tudatos alkalmazása a
megértetés, illetve a beszédpartner megértése érdekében;
törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és
beszédtempóra.
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A fejlesztés tartalma
Tudatosan megválasztott nonverbális elemekkel támogatott mondanivaló kifejezése, egyre
bővülő szókinccsel, begyakorolt beszédfordulatokkal, egyszerű nyelvi eszközökkel.
Egyszerű, tényszerű információk megszerzése és továbbadása.
Vélemény, gondolat, érzés kifejezése, illetve ezekre való rákérdezés egyszerű nyelvi
eszközökkel.
Ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó,
egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdések feltevése, kérések, felszólítások
megfogalmazása, illetve az azokra történő válaszadás.
Részvétel ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó rövid párbeszédben,
beszélgetésben.
A célnyelv tudatos használata a tanórai tevékenységek során, spontán kommunikálás
strukturált, előre látható szituációkban (pl. pár- vagy csoportmunka során társakkal).
Lehetőség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgásban való részvétel, spontán kommunikálás
célnyelvi beszélőkkel.
Beszélgetés során meg nem értés esetén ismétlés, magyarázat kérése, visszakérdezés
alkalmazása, illetve szükség esetén a saját mondanivaló átfogalmazása, egyszerűsítése,
pontosítása a kommunikáció fenntartása érdekében.
Néhány egyszerű, a beszélgetés strukturálása szempontjából fontos elem megismerése és
alkalmazása (pl. a kommunikáció fenntartása, követése, lezárása).
Észlelt (hallott/látott) jelenségekre (pl. váratlan osztálytermi történésekre, helyzetekre) való
reagálás egyszerű nyelvi eszközökkel.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Rövid párbeszédek, egyszerű társalgás, szerepjátékok, dramatizált jelenetek, kérdések,
felszólítások, kérések, információ hiányán, illetve különbözőségén, véleménykülönbségen
alapuló szövegek, spontán megnyilvánulások.
Kérdésekre összefüggő mondatokkal válaszol, összetett mondatokkal közléseket fogalmaz meg.
Megértési probléma esetén segítséget kér, segítséget ad. Aktív résztvevője, irányítója a
beszélgetésnek.
Fejlesztési egység
Előzetes tudás

Összefüggő beszéd
A1 nyelvi szint, azaz felkészülés után rövid szövegek elmondása.

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

Olvasott szöveg értése

A1 nyelvi szint, azaz közös feldolgozást követően egyszerű olvasott
szövegek lényegének, tartalmának megértése.
Az ismerős témákról szóló rövid szövegek megértése;
az alapvető információk megtalálása az egyszerű, hétköznapi szövegekben;
az életkornak megfelelő témájú autentikus szövegek lényegének megértése, a
A tematikai egység szövegekből az alapvető információk kiszűrése;
nevelési-fejlesztési az olvasott szövegekre vonatkozó feladatok elvégzése;
a készsége kreatív használata az olvasott szövegek megértéséhez, értelmezéséhez;
céljai
tájékozottság növelése a célnyelvi kultúráról;
az érdeklődés fokozása a célnyelvi kultúrába tartozó irodalmi, művészeti
alkotások iránt.
Előzetes tudás

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.
Olyan szöveget is megért globálisan, amelyben számára ismeretlen nyelvi eszközökkel megfogalmazott
részek vannak. A jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét nemcsak megérti,
hanem írásban, szóban összefoglalja.
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Fejlesztési egység
Előzetes tudás

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Íráskészség
A1 nyelvi szint, azaz ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása;
mintát követve különböző műfajú és a tanulók életkorának megfelelő
témájú szövegek alkotása.
Összefüggő mondatok írása a közvetlen környezettel kapcsolatos
témákról;
az írás kommunikációs eszközként történő használata egyszerű
interakciókban;
gondolatok kifejezése egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt
mondatsorokban;
a nyelvismeret kreatívan alkalmazása egyszerű szövegek írására az
őt érdeklő, ismert témákról;
az alapvető írásbeli műfajok sajátos szerkezeti és stílusjegyeinek
felismerése és követése.

A fejlesztés tartalma
Szavak és rövid szövegek másolása és diktálás utáni leírása.
Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló közvetlen környezetével kapcsolatos
témákról, különböző szövegtípusok létrehozása (pl. leírás, élménybeszámoló, párbeszéd).
Egyszerű szövegek írása kommunikációs céllal (pl. levél, üzenet, blogbejegyzés,
fórumbejegyzés).
Egyszerű írásos minták követése, kreatív átdolgozása, aktuális, konkrét és személyes
tartalmakkal való megtöltése (pl. egyszerű, személyes témákról minta alapján vers, dalszöveg,
rap írása).
Gondolatok összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, vagy, mert, de, ezért, azután).
Gyakori írásbeli műfajok legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyeinek követése saját írásmű
létrehozása során (pl. megszólítás levélben, e-mailben, záró formula).
A mondanivaló közvetítése vizuális eszközökkel (pl. szövegkiemelés, internetes, vagy SMSben használt emotikon, rajz, ábra, diasor).
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Leírás, ismertető, képaláírás, élménybeszámoló, párbeszéd, üzenet, levél, email, SMS,
blogbejegyzés.
Összetettebb, strukturáltabb szöveget ismert struktúrák felhasználásával létrehoz, tényszerű
információt közvetítő szöveget ír ( 100-150 szó).
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Ajánlott témakörök
Az 5–6. évfolyamon megismert témakörök a tanulók életkorának megfelelően új
szempontból, magasabb nyelvi szinten újra feldolgozhatók és bővíthetők, ezért az új témák
mellett ezek is szerepelnek a táblázatban.
Ajánlott témakörök
Család
Én és a családom.
Családtagok bemutatása, családfa.
Családi események, közös programok.
Családi ünnepek.
Nagyszüleim világa.

Otthon
Otthonom, szűkebb környezetem.
Lakóhelyiségek,
bútorok,
berendezési
tárgyak.
Lakóhelyem, tágabb környezetem.
Otthonok a célnyelvi országban és a
nagyvilágban.
Otthontalanok.
Étkezés
Napi étkezések.
Kedvenc ételeim, italaim.
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 a napszakok.
Időjárás.
Időjárási rekordok.
Időjárási jelenségek.
Természeti katasztrófák.
Öltözködés
Ruhadarabok.
Kedvenc ruháim.
Divat világa.
Sport
Testrészek és mozgás.
Kedvenc sportom.
Sportok, sportfelszerelések.
Extrém sportok.

Kapcsolódási pontok
Erkölcstan: társas kapcsolatok: család,
otthon; az ember az időben: gyermekkor,
felnőttkor, öregkor.
Hon- és népismeret: családunk története
Technika, életvitel és gyakorlat: családi
munkamegosztás.
Matematika: tájékozódás a térben.
Történelem, társadalmi és
ismeretek: család és lakóhely.

állampolgári

Hon- és népismeret: az én városom, falum.
Biológia-egészségtan: táplálkozás.
Kémia: egészséges táplálkozás: a zsírok és
cukrok szerepe.
Technika, életvitel és gyakorlat: családi
munkamegosztás.
Matematika: halmazok, diagramok készítése,
értelmezése, táblázatok olvasása.
Földrajz: éghajlat és lakóhelyek; időjárási,
éghajlati elemek.
Fizika: természeti katasztrófák.

Történelem, társadalmi és
ismeretek: öltözködés, divat.

állampolgári

Erkölcstan: szokások, társadalmi szabályok.
Biológia-egészségtan: az ember megismerése
és egészsége.
Testnevelés és sport: mozgásos játékok,
sportversenyek, szabályok.
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Sportversenyek, olimpia.
Iskola, barátok
Iskolám, osztálytermünk.
Tantárgyaim, tanáraim.
Osztálytársaim, barátaim.
Tanórán kívüli közös programjaink.
Iskolai élet más országokban.
Szabadidő, szórakozás
Szabadidős
tevékenységek,
kedvenc
időtöltésem.
Internet, interaktív játékok.
Mozi, színház, zenehallgatás, kiállítások.
Közös időtöltés barátokkal.
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Erkölcstan: társas kapcsolatok: barátság,
szeretet, tisztelet, egymás segítése.

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

Természet, állatok
Kedvenc állataim.
Kisállatok, felelős állattartás.
Kontinensek, tájegységek.
Földrajz:
földrészek
és
óceánok,
Hazánk és más országok, más kontinensek felszínformák, hazánk természeti adottságai;
élővilága.
Európán kívüli kontinensek, tájak, országok.

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.

Technika, életvitel és gyakorlat: hobbiállatok
gondozása.
Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek: hétköznapok, ünnepek.
Hon- és népismeret: találkozás a múlttal:
ünnepeink eredete és szokásrendje.
Matematika: tájékozódás a térben, térbeli
alakzatok.
Földrajz: országok, városok.
Hon- és népismeret: az én városom, falum, a
hazai táj, a világörökség elemei.
Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedés,
vásárlás.
Földrajz: tájékozódás a földrajzi térben,
Európa, Európán kívüli kontinensek, tájak,
országok.
Biológia-egészségtan: az erdők világa.
Hon- és népismeret: az én városom, falum, a
hazai táj, a világörökség elemei.
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Fantázia és valóság
Dráma és tánc: dramatikus játékok.
Kedvenc olvasmányaim, könyveim.
Képzeletem világa.
Vizuális kultúra: képzeletem világa.
Utazás a jövőbe.
Zene, művészetek
Ének–zene: zenehallgatás.
Kedvenc zeném, együttesem.
Film- és színházi élményeim.
Dráma és tánc: színház, előadások.
Kedvenc múzeumom.
Kiállítások, rendezvények, koncertek.
Vizuális kultúra: múzeumok, kiállítások.
Zenei világnap.
Környezetünk védelme
Biológia-egészségtan: környezeti rendszerek
Veszélyeztetett állat- és növényvilág.
állapota, védelme, fenntarthatósága.
Nevezetes napok: Fák és madarak Napja, a
Víz Világnapja, a Duna Napja.
Fizika: energiatermelési eljárások.
Szelektív hulladékgyűjtés.
Környezettudatos viselkedés.
Földrajz:
globális
problémák,
fenntarthatóság, védett hazai és nemzetközi
természeti értékek példái.

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.

Technika, életvitel és gyakorlat: tudatos
vásárlás, egészséges életmód.
Biológia-egészségtan:
betegségek
megelőzése.
Technika, életvitel és gyakorlat: egészséges
életmód.
Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek: felfedezők és feltalálók.
Hon- és népismeret: a magyar tudomány és
kultúra eredményei a világban.
Biológia-egészségtan: tudománytörténet.
Hon- és népismeret: a magyar tudomány és
kultúra eredményei a világban.
Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek: különböző korszakok, globális
problémák.
Hon- és népismeret:
Találkozás a múlttal.

Az

én világom.

Földrajz:
településtípusok;
környezettudatosság, környezetvédelem.
Erkölcstan: a munka világa.
Technika,
életvitel
és
gyakorlat:
pályaorientáció: szakmák, foglalkozások.
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Média, kommunikáció
Internet, interaktív játékok, közösségi
oldalak.
Infokommunikációs
eszközök
a
mindennapokban.
A média szerepe a hétköznapokban.
Testbeszéd.
Kommunikáció az állatvilágban.
Földünk és a világűr
A naprendszer és a bolygók
A Nap és a csillagok.
Utazások az űrben.
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Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek: hírközlés. A média és a
nyilvánosság szerepe.
Biológia-egészségtan:
állatvilágban.

kommunikáció

az

Informatika: az információs technológián
alapuló
kommunikációs
formák,
médiainformatika.
Földrajz: égitestek.
Fizika: a naprendszer objektumai, a világűr
megismerésének eszközei.
Matematika: tájékozódás a térben.

A2 szintű nyelvtudás:
A tanuló egyszerű hangzó szövegekből kiszűri a lényeget és néhány
konkrét információt.
Válaszol a hozzá intézett kérdésekre, sikeresen vesz részt rövid
beszélgetésekben.
A fejlesztés várt
Egyre
bővülő
szókinccsel,
egyszerű
nyelvi
eszközökkel
eredményei a
megfogalmazva történetet mesél el, valamint leírást ad saját magáról
ciklus végén
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.

Kommunikációs eszközök A2
1. Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök
Megszólítás
Köszönés

Elköszönés

Kezdeményezés és válasz
Excuse me.
Pardon?
How do you do?
How do you do?
Good morning.
Good morning.
Hello Tom.
Hello Mary.
Hello, how are you?
Very well, thank you. And how
Hi!
about you?
Hi!
Goodbye.
Goodbye.
Bye-bye!
Bye!
Good night.
Take care.
Good night.
Thanks. Bye!
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Köszönet és arra reagálás

Thanks.
Thank you very much.
Thanks a lot.
It’s very kind of you.
Bemutatkozás, bemutatás My name is…
May I/Can I/ Let me introduce
myself.
May I/Can/ Let me introduce you
to Rosy?
Érdeklődés hogylét iránt How are you feeling today?
és arra reagálás
What’s the matter?

Not at all.
You are welcome.
No problem.
n’t mention it.
Hello.
Hi!
Pleased to meet you. Nice to
meet you.

Fine. / OK / All right. Much
better, thanks. Not very well, I
am afraid.
Bocsánatkérés és arra I am sorry. I am very sorry.
That’s all right.
reagálás
I beg your pardon
It doesn’t matter. Never mind.
Gratulációk, jókívánságok Happy
Christmas/New Happy Christmas /New Year/
és arra reagálás
year/Birthday!
Birthday!
Many happy returns (of the day) Thank you.
Congratulations!
Thank you, the same to you.
Telefon felvétele

Chichester, five oh two double Hello, this is Mary Brown
one eight.
speaking.
Telefonon bemutatkozás
Hello, this is Mary Smith
speaking
Megszólítás
személyes Dear John,
levélben
Elbúcsúzás
személyes Best wishes,
levélben
Love (from),
2. Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök
Öröm, sajnálkozás, bánat Are you happy about that?
Great!
I’m so glad /very happy.
I’m glad to hear that.
I’m so pleased that…
What do you think of that?
Good for you.
Congratulations.
How do you feel about that?
I feel so happy for…

Elégedettség,
What do you think of…?
elégedetlenség, bosszúság Are you pleased with…?
Are you happy with…?
Are you satisfied with…?

I’m sorry to hear that.
What a pity.
Oh, no!
Oh, dear!
I feel so sorry for…
That’s fine/nice/not bad.
That was fine/good/ nice
I’m quite satisfied with…
I’m quite happy with…
I’m quite pleased with…
It’s not good enough.
That wasn’t very good.
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Csodálkozás

Jane has lost her money.
How come?
Tom is twenty.
Is he?
This is a book for you.
What a surprise!
Remény
What are you hoping for?
I am looking forward to…
What are you looking forward I hope you’ll have time to join
to?
me for dinner.
3. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök
Véleménykérés, és arra What do you think? How do you like
reagálás
it?
Valaki
igazának
az You are right. You are wrong.
elismerése és el nem
ismerése
Egyetértés, egyet nem Do you agree?
értés
What’s your opinion?
How do you feel about it?
Tetszés, nem tetszés
Do you like Greek food?
What do you think of my boyfriend?
Akarat, kívánság:
Képesség
Szükségesség

I think it is rather strange. I
like it.

OK
All right.
I think he’s wrong/right.
I think it’s great. I don’t
like it.
He looks nice.
Would you like a bisquit?
I’d like an ice-cream,
please.
Can you speak French?
I can understand French.
Are you able to ride a horse?
I am unable to ride a
horse.
Is that necessarily so?Do I have People
must
sleep
to...? Is it a must? For sure?
sometimes.

Lehetőség

It may rain.
She might be late.
Ígéret
Will you come and meet me at the Don’t worry, I will.
station?
I promise to be there at
five.
Szándék, kívánság
What would you like to do?
I’d like to see that film
Would you like to have a rest?
I’d rather not go out
tonight.
Dicséret, kritika
It’s great. It’s a good idea.
It’s boring.
4. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök
Dolgok,
személyek What is it?
megnevezése, leírása
What’s it in English?
What is his house like?
Információkérés, -adás
Are you all right?
When are the guests coming?
Tudás, nemtudás
Where is she?
Egymást
követő What happened?
események leírása
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It’s…/ That’s…/ It’s a kind
of…/It’s used for…
It’s big and comfortable.
Yes, I am.
At 6 p.m.
I have no idea.
First she finished lunch,
then she phoned her friend
and finally they all met at
the cinema.
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Bizonyosság,
bizonytalanság

Do you think they will come?

Kérés és arra reagálás

Can you give me a pen?

They will probably come.
They might come, or they
How old do you think she is?
might not come.
She can’t be very old. She
must be 25.
5. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök

Javaslat és arra reagálás
Meghívás és arra reagálás

Let’s go to the cinema tonight.
Are you free on Tuesday?
Let’s meet on Sunday.
Kínálás és arra reagálás
Have an orange.
Here you are.
6. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök
Megértés biztosítása

Yes, sure. Yes, of course.
I’m afraid I can’t.
Good idea.
Yes, I am.
Good idea.
Yes, please. No, thank you.
Thank you.

Visszakérdezés, ismétléskérés

Did you say the castle?
Sorry, where does she live?
Sorry, what did you say his
name was?
Nem
értés,
magyarázatkérés, Sorry, I don’t understand.
magyarázat értés ellenőrzése
Could you understand?
Am I making myself clear?
Sorry, what does that
mean?
Betűzés kérése, betűzés
Can you spell it for me? It
spells…
Felkérés
hangosabb,
lassúbb Could you speak a little
beszédre
more slowly, please?
Sorry, that was a bit too
fast.

Fogalomkörök A2
Fogalomkörök
Cselekvés,
történés, létezés
kifejezése
Jelenidejűség

Fogalomkörök nyelvi kifejezései

Present Simple
Present Continuous

Múltidejűség

When do you get up? I don’t
drink milk.
Why is she crying? I’m not
listening. I’m leaving.

Presen Perfect Simple Have you done your room?
I haven’t finished it yet.
Past Simple
And then she kissed me. Why
didn’t you come yesterday?
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Birtoklás
kifejezése
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Going to

What are you going to do on
Saturday?

Future with Will

When will you be fourteen?

Past forms of have

I didn’t have many friends at
school.

Have with will

Térbeli
viszonyok

At the age of 25 I will have a
car.
Possessive adj.
My, your, his/her/its, our, their
dog
Genitive ’s
Kate’s brother
Whose?
Possessive pronouns Mine, yours, his
Irányok,
Prepositions,
Here, there, on the left, on the
helymeghatározá Prepositional Phrases, right, in, on, under, opposite,
s
Adverbs
next to, between, …

Időbeli
viszonyok
Gyakoriság
Időpont

Időtartam

Mennyiségi
viszonyok

How often?

Always, often, sometimes,
never, once/twice a week, every
day.
When?
Now,
What time?
Yesterday, last week, two years
What’s the time?
ago,
Tomorrow, next week
In 1997, in July, at 5 o’clock,
on Monday
It’s eight.
It’s quarter to eight.
How long? (Past How long were you in Spain?
simple)
For one month.
Already, yet, just
I havealready read it. He has
not finished yet.
She has just entered the rrom.
Singulars and plurals Boys, girls,
Regular and irregular Children, people, men, women
plurals
…
Cardinal numbers 1100Ordinal numbers
first, second…
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Countable nouns
Uncountable nouns

Minőségi
viszonyok

Hasonlítás

Comparative
and
superlative of short
adjectives

Irregular comparative
and superlative forms
of adjectives
Modalitás

Képesség
Engedélykérés
Tanácsadás
Kötelezettség
Tiltás

Logikai
viszonyok
Feltételesség
Szövegösszetart
ó eszközök

Can (ability)
Can/could/may
expressing permission
Should/shouldn’t
Have to (Past)
Mustn’t
Linking words

Jelen időben

You should ask her.
Did you have to be there?
You mustn’t smoke here.
And/or/but/because

We’ll stay at home if it rains.
A, an, the
There are some pencils in the
bag.
Have you got any sisters?
I haven’t got any matchboxes.
There’s some water in the vase.
There isn’t any juice in my
Nominative
and glass.
Accusative
of
personal pronouns
I, he, they…
Me, him, them…
Demonstrative
pronouns
This, that, these, those
conditional
Articles
Some+plural noun
any+plural noun
Some +singular noun
Any +singular noun

Indefinite pronouns

Függő beszéd

How many CDs have you got?
I’ve got a lot of/few CDs.
How much money have you
got?
I’ve got a lot of/little money.
A cup of tea, a piece of
chocolate
all, both, none, neither, every,
each
There were 3 apples on the
plate. Each tasted good.
Tom’s younger than Sue. Mary
is the prettiest girl.
She is the most intelligent of
all.
I’m as tall as you.
Good/bad (better, worse)
What’s it like? What colour is
it?
What
does
it
look/sound/taste/feel like?
I can swim.
Can/could/may I join you,

Somebody, anybody, nobody,
everybody
Reported speech with He says he is tired.
present reporting verb I don’t know where he lives.
Tell him to stop it.
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Német nyelv 2-3. évfolyam
Célok és feladatok
A gyermekkori idegennyelv-oktatás alapvető célja lélektani és nyelvi: egyrészt kedvet
ébreszteni a nyelvek tanulása iránt, sikerélményhez juttatni a diákokat, másrészt megalapozni
a későbbi nyelvtanulást, főként a receptív készségek fejlesztésével. Ezekhez járul még a
nyelvtanulási stratégiák kialakításának megalapozása.
Gyermekkorban a nyelvtanulás a természetes nyelvelsajátítás folyamataira épül. A
gyerekek számukra érdekes, értelmes, önmagukban motiváló és kognitív szintjüknek
megfelelő kihívást jelentő tevékenységekben vesznek részt. Ezek során a célnyelvet hallva, a
szituációt, kontextust értve haladnak előre a nyelv elsajátításában. Ez a folyamat lassú, az
idősebb korosztályra jellemző látványos nyelvi eredményt nem várhatunk. Egyik tipikus
jellemzője a csendes szakasz, melynek során egyes diákok akár hónapokig nemigen szólalnak
meg, de a játékos tevékenységekbe szívesen bekapcsolódnak.
Az idegen nyelvi órákon a gyerekek az ismeretlen nyelven hallottakat a világról kialakult
ismereteik alapján értelmezik, ezért elengedhetetlen, hogy a tananyag általuk ismert
tartalmakra épüljön. Ez egyrészt a konkrét helyzet kihasználásával, szemléltetéssel, másrészt
már ismert tantárgyak anyagának integrálásával érhető el. Így válik az ismeretlen célnyelvi
tanári beszéd érthetővé a diákok számára.
A kerettanterv az évfolyamok anyanyelven megismert témaköreire, beszédszándékaira,
fogalomköreire és tevékenységeire épül. A készségek közül a hallott szöveg értésének
fejlesztése a legfontosabb, melynek fejlődését az órai utasítások és a cselekvésre épülő játékos
feladatok teljesítéséből követhetjük nyomon. A beszéd az egyszavas válaszoktól (igen, nem,
név, szín, szám stb.), a memorizált, elemezetlen nagyobb egységek használatáig terjed
(köszönés, mondóka, körjáték, dal). A gyerekek órai beszédének természetes része a magyar
nyelvű kérdés és válasz, melyet visszajelzésként, megerősítésként használnak a tanár
célnyelvhasználatával párhuzamosan.
A követelmények a természetes nyelvelsajátítás folyamatát tükrözve a szó és az egyszerű
mondat szintjén mozognak. Az olvasás és írás bevezetésével célszerű várni, amíg a
gyerekekben felmerül erre az igény.

48

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium

VI. Székhelyintézmény – idegen nyelv

Fejlesztési követelmények
A fejlesztés során a tanulóban tudatosulnia kell, hogy anyanyelvén kívül idegen nyelven is
kifejezheti magát. Nagyon fontos kialakítani a tanulóban a nyelvtanulás iránti pozitív hozzáállást
és fejleszteni az együttműködési készségét, hogy pár- és csoportmunkában hatékonyan tudjon
részt venni. Lényeges, hogy a tanuló megismerkedjen néhány alapvető nyelvtanulási stratégiával.
A nyelvtanulás hosszú távú eredményessége szempontjából elengedhetetlen a nyelvvel való
játékos és örömteli foglalkozás. A kezdeti sikerek és a motiváló tanári visszajelzés segítenek a
tanulónak abban, hogy ösztönös tudásvágya és tanulási kedve megmaradjon és erősödjön, bátran
használja a rendelkezésére álló nyelvi eszközöket, növekedjen önbizalma, fejlődjön önismerete és
önértékelése.

Értékelés
A nyelvoktatás kezdetén nagyon lényeges szempont, hogy a gyermek kedvét és lelkesedését
ne törje le szigorú, csak a tökéletességet elfogadó értékelés. Ugyanakkor reális képet kell kapnunk
arról, hogy tanulóink milyen fejlettségi fokot értek el az alapkészségek területén, milyen mértékig
sajátították el a tanított anyagot, és, hogy mennyire tudják teljesíteni a tantervben megfogalmazott
követelményeket. A reális alapokra épülő értékelés a tanulót további munkára ösztönzi, és erősíti
a motivációját.

Az alkalmazott tankönyv kiválasztásának elvi szempontjai
 A kerettanterv alapvető célkitűzéseinek 100%-ban feleljen meg: motiválja a tanulót a
nyelvtanulásra, fejlessze mindazokat a készségeket, amelyek a nyelvtudáshoz szükségesek,
használjon olyan munkáltató és gyakorlati feladattípusokat, amelyek megkönnyítik a nyelv
elsajátítását.
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Német nyelv 2. évfolyam
Javasolt tananyag: Tag für Tag
Éves óraszám: 37/év, 1 óra/hét

Témakörök
Témakör
1. Bemutatkozás
2.Köszönés, üdvözlési formák
3. Színek
4. Német nyelvterületek
5. Gyümölcsök
6. Házi és vadállatok
7.Ünnepek (Martinstag, Advent, Nikolaustag, Weihnachten, Ostern)

Óraszám
4
4
5
4
5
6
5

Szabadon felhasználható:
 Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek begyakorlása,
elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek megfelelően
és/vagy
 Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmunkák
készítése egyéni, pár-, vagy csoportmunkában

4

Összesen:

37
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Német nyelv 3. évfolyam
Javasolt tananyag: Tag für Tag

Témakörök
Témakör
óraszám
1. Testrészek
4
2. Családtagok
3
3. Évszakok
4
4. Számok: 1-20, kerek tízesek
4
5.Vásárlás
4
6. A hét napjai
3
7. Cselekvések 1.sz. 3.sz.
4
8. Óra
3
9.Tulajdonságok
4
4
Szabadon felhasználható:
 Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek begyakorlása,
elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek megfelelően
és/vagy
 Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmunkák
készítése egyéni, pár-, vagy csoportmunkában
Összesen:
37
Javasolt tananyag :Schulbus I.
Témakör
óraszám
1. Iskola: az osztályterem tárgyai, az iskola helyiségei.
6
2. Család
6
3. Otthon
5
4. Étkezés
6
5. Szabadidő
6
6. Ünnepek
4
4
Szabadon felhasználható:
 Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek begyakorlása,
elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek megfelelően
és/vagy
 Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmunkák
készítése egyéni, pár-, vagy csoportmunkában
Összesen:
37
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Fejlesztési követelmények
Kommunikációs szándékok:
Üdvözlés. köszönés, megköszönés, bocsánatkérés, rövid bemutatkozás, bemutatás / név,
életkor, lakhely, család bemutatása /, kérés, kívánság, egyetértés, - egyet nem értés, egyszerű
információ kérés és- adás / Wo ist....? Hier, dort, links,rechts stb. /

A továbbhaladás feltételei
Hallott szöveg értése
A tanuló


ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, rövid kérést, utasítást megért, arra
cselekvéssel válaszol;



ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott egymondatos kérdést vagy állítást pontosan
megért.



ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, rövid történetet megért, az eseményeket
sorba tudja rendezni,

Beszédkészség
A tanuló


hiányos vagy egyszerű mondatban válaszol az ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott
kérdésre,



szavakat és egyszerűbb szerkezetű, rövid szövegeket (mondókát, verset, dalt) tanult
minta alapján reprodukál.



ismert témákról, tanult tárgyakról, élőlényekről képes rövid mondatokkal, nonverbális
elemekkel támogatva beszélni.



ismert

témákhoz

kapcsolódó,

rövid

párbeszédet

reprodukálni
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Német nyelv 4. évfolyam
A 4. évfolyamon kezdődő idegennyelv-tanítás elsődleges célja a tanulók idegen nyelvi
kommunikatív kompetenciájának megalapozása. További fontos célkitűzése, hogy felkeltse a
tanulók érdeklődését a nyelvek tanulása és a más nyelveket beszélő emberek és kultúrájuk
megismerése iránt. A nyelvvel való játékos és örömteli foglalkozás, a kezdeti sikerek és a
motiváló tanári visszajelzés segítenek a tanulóknak abban, hogy megmaradjon és erősödjön
ösztönös tudásvágyuk és tanulási kedvük, bátran használják a rendelkezésükre álló nyelvi
eszközöket, növekedjen önbizalmuk, fejlődjön önismeretük és önértékelésük. Mindez
elengedhetetlen a nyelvtanulás hosszú távú eredményessége szempontjából.
Gyermekkorban a nyelvtanulás a természetes nyelvelsajátítás folyamataira épül. A
tanulók életkori sajtosságaiknak és fejlettségi szintjüknek megfelelő, érdekes, értelmes és
kihívást jelentő tevékenységekben vesznek részt. A célnyelven elhangzó információk
megértéséhez támaszkodnak a világról szerzett ismereteikre és tapasztalataikra, amelyek
egyrészt segítik a nyelvtanulást, másrészt annak tartalmai révén tovább mélyülnek és
bővülnek. Az anyanyelv elsajátításához hasonlóan az idegen nyelv elsajátítása is minden
esetben kontextusba ágyazva, konkrét beszédhelyzetek során történik, amelyekben a verbális
és a nonverbális elemek természetes egységet alkotnak. Utóbbiak a nyelvtanulás kezdetén
különösen fontosak, hiszen a megfelelő nyelvi eszközök hiányában segítik a beszédhelyzet
értelmezését, illetve a beszédszándék megvalósítását. A nyelvtanulás kezdő szakaszában a
tanulók tanórai beszédének természetes része a magyar nyelvű kérdés és válasz is, amelyet
visszajelzésként, megerősítésként használnak a tanár következetes célnyelv-használatával
párhuzamosan.
Az idegen nyelvvel való korai ismerkedés középpontjában, ebben a szakaszban, a
hallott szöveg értése és a szóbeli interakció együttes fejlesztése áll. A készségfejlesztés során
a

tanulók

megismerkednek

az

alapvető

nyelvtanulási

stratégiákkal,

amelyek

elengedhetetlenek ahhoz, hogy a későbbiekben önálló nyelvtanulóvá váljanak.
Az idegen nyelv tanítása a tantárgy jellegéből adódóan kiválóan alkalmas arra, hogy
hozzájáruljon a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott nevelési célok eléréséhez és a
kulcskompetenciák fejlesztéséhez. Utóbbiak közül kiemelten fontos az idegen nyelvi
kommunikációnak az anyanyelvi kommunikációhoz, a szociális kompetenciához, az
esztétikai-művészeti tudatossághoz és kifejezőképességhez, illetve a hatékony tanuláshoz való
kapcsolódása. Az anyanyelven elsajátított ismeretek, készségek és stratégiák támogatják az
idegen nyelv tanulását, míg a nyelvtanulás eredményei pozitívan hathatnak az anyanyelvi
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tudatosság alakulására. A szociális kompetencia területén a kultúrák közötti hasonlóságok és
különbségek felfedezése segíti a tanulókat abban, hogy nyitottá váljanak saját kultúrájuk és a
célnyelv

kultúrája

iránt.

Az

idegennyelv-oktatás

során

alkalmazott,

a

tanulók

együttműködését ösztönző munkaformák és tevékenységek hozzájárulnak a tanulók szociális
érzékenységének fejlesztéséhez. Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség
területén az idegennyelv-tanításban építeni lehet arra, hogy a tanulók életkori sajátosságaikból
adódóan szeretnek játszani, rajzolni, festeni, énekelni, táncolni, és örömmel vesznek részt
változatos művészeti tevékenységekben. A művészeti ágakkal való aktív kapcsolat gazdagítja
a tanulók érzelmi világát. A hatékony tanulást az idegen nyelvvel való foglalkozás azáltal
ösztönzi, hogy a tanulók elsajátítanak néhány alapvető nyelvtanulási stratégiát, és megteszik
az első lépéseket idegen nyelvi teljesítményük értékelése útján.
Az

idegen

nyelv

tanulása

keretében

feldolgozott

témakörök

könnyen

összehangolhatók a NAT-ban szereplő alsó tagozatos tantárgyak tartalmaival. A Témakörök
táblázatban megjelölt kapcsolódási pontok segítenek megtalálni azokat a területeket, ahol
sikeresen megvalósítható a tantárgyakon átívelő

-

akár közös projektek keretében történő

-

tanulás.
A tanulási folyamat során a tanuló egész személyisége formálódik, így alapvető
fontosságú, hogy a kisgyermekkori idegennyelv-tanítást áthassa a holisztikus pedagógiai
szemlélet. Ennek a szemléletnek a gyakorlatba való átültetése nagy körültekintést igényel
mind a tananyagok, taneszközök kiválasztásában és felhasználásában, mind a tevékenységek
megtervezésében, valamint a tanórák megszervezésében és megvalósításában.
A megfelelően kialakított, változatos tevékenységformákra lehetőséget nyújtó tanulási
környezet elősegíti az idegen nyelv sikeres elsajátítását. A gyermekbarát, vizuális elemekben
gazdag berendezés ösztönzi a tanulókat a nyelvi tevékenységekben való aktív részvételre. Az
infokommunikációs eszközök bevonása már ebben az életkori szakaszban is érdekesebbé,
motiválóbbá teheti a nyelvtanulást, a pedagógus számára pedig lehetőséget ad arra, hogy az
életkori sajátosságoknak megfelelő autentikus anyagok gazdag tárházából válogasson.

Fejlesztési
egység

Hallott szöveg értése

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismeretek,
Előzetes tudás készségek, személyes és szociális kompetenciák, tanulási képességek, a
tanuló természetes kíváncsisága, idegennyelv-tanulás iránti motivációja.
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A tanuló követi a nonverbális elemekkel támogatott és egyszerű nyelvi
eszközökkel megfogalmazott célnyelvi óravezetést.
A tanuló megérti az osztálytermi tevékenységekre vonatkozó, nonverbális
A tematikai
eszközökkel támogatott, rövid és egyszerű tanári utasításokat.
egység nevelésiMegérti az ismert témákhoz kapcsolódó, egy-egy szóból, rövid mondatból
fejlesztési céljai
álló kérdéseket és kijelentéseket.
Felismeri rövid, egyszerű szövegekben az ismerős szavakat, fordulatokat,
és képes ezekből a lehetséges tartalomra következtetni.
A fejlesztés tartalma
Nonverbális elemekkel támogatott és egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott
célnyelvi óravezetés megértése (pl. osztálytermi rutincselekvések, a közös munka
megszervezése, eszközhasználat).
Rövid és egyszerű, az osztálytermi tevékenységekre vonatkozó, nonverbális eszközökkel
támogatott tanári utasítások megértése (pl. rajzos, játékos feladatok, manuális
tevékenységek, mozgásos, játékos tevékenységek: körjáték, ritmusjáték, szerepjáték,
bábjáték, árnyjáték, társasjáték).
Ismert témákhoz kapcsolódóan elhangzó, egy-egy szóból, rövid mondatból álló kérdések és
kijelentések megértése (pl. közvetlenül a tanuló személyére, családjára, szűkebb
környezetére, mindennapi szükségleteire, tevékenységeire vonatkozó kérdések, illetve
válaszok).
Az életkornak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus
szövegek bemutatásának aktív követése, a tanult nyelvi elemek felismerése a szövegekben, a
szöveg lényegének kiszűrése a megértést segítő mozgásos, játékos feladatok segítségével.
Tanári ösztönzésre a hallott szövegeket kísérő nonverbális elemekre (pl. képek, képsorok,
tárgyak, testbeszéd, hanglejtés) és a beszédhelyzetre való egyre tudatosabb támaszkodás a
szövegértés során.
A nyelv hangzásvilágának, zenéjének megismerése, megkülönböztetése az anyanyelv
(játékos formában esetleg más nyelvek) hangzásvilágától és zenéjétől.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Gyermekdalok, gyermekversek, mondókák, képekkel illusztrált mesék és történetek,
kisfilmek, animációs filmek, gyermekeknek szóló egyéb hangzó anyagok, tanárral,
tanulótársakkal, vendégekkel folytatott rövid párbeszédek, tanári beszéd.

56

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium

VI. Székhelyintézmény – idegen nyelv

Fejlesztési egység

Szóbeli interakció

Előzetes tudás

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok,
ismeretek, készségek, személyes és szociális kompetenciák,
tanulási képességek, a tanuló természetes kíváncsisága,
idegennyelvi-tanulás iránti motivációja.

A tanuló aktívan és örömmel vesz részt az interakciót igénylő
tevékenységekben.
Beszédszándékát egyszerű nyelvi eszközökkel fejezi ki, szükség
szerint nonverbális elemekkel támogatva.
Tud a számára ismert témákról egyszerű kérdéseket feltenni,
illetve a hozzá intézett kérdésekre egyszerű nyelvi eszközökkel
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési céljai reagálni.
A tanuló minta alapján rövid párbeszédeket folytat társaival a
tanult témákról.
Részt vesz rövid, egyszerű szövegek közös előadásában.
Törekszik a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és
beszédtempó elsajátítására.
A fejlesztés tartalma
Nonverbális elemekkel (pl. gesztusokkal, mimikával, hanglejtéssel, intonációval, képek,
tárgyak segítségével) támogatott mondanivaló kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, azaz
egy-egy szóval, rövid mondattal.
Ismert témákhoz vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó, egyszerű nyelvi eszközökkel
megfogalmazott kérdésekre, kérésekre, felszólításokra való reagálás egyszavas válaszokkal,
cselekvéssel.
Ismert témákhoz vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó konkrét, egyszerű kérdések
feltevése.
Ismert témákhoz kapcsolódó egyszerű nyelvi eszközöket és nonverbális elemeket tartalmazó
rövid párbeszéd eljátszása társakkal.
Dalok, mondókák, mesék, történetek előadásában, gyermekjátékokban való aktív részvétel;
nonverbális elemekkel támogatott, közösen mondott szövegekbe, mesemondásba való
bekapcsolódás ismert szavak, kifejezések, nyelvi fordulatok ismétlésével.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Gyermekdalok, gyermekversek, mondókák, mesék, mozgással kísért rövid cselekvéssorok,
kérdések, rövid párbeszédek, néhány mondatos leírások.
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Összefüggő beszéd

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismeretek,
Előzetes tudás készségek, személyes és szociális kompetenciák, tanulási képességek, a
tanuló természetes kíváncsisága, idegennyelv-tanulás iránti motivációja.
A tanuló elmond rövid, egyszerű szövegeket.
Társaival közösen előad egyszerű szöveget, párbeszédet, tanári
segítséggel.
A tematikai
Számára ismert témákról, a környezetében előforduló tárgyakról,
egység
élőlényekről, eseményekről beszél röviden, összefüggően, nonverbális
nevelésielemekkel támogatva.
fejlesztési céljai
A tanuló bemutatja munkáját egyszerű nyelvi eszközökkel.
Törekszik a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és
beszédtempó elsajátítására.
A fejlesztés tartalma
Gyermekirodalmi mű, mondóka, vers, dal, mese stb. közös vagy önálló előadása (pl. zenei
kísérettel vagy bábjáték formájában) társak, másik tanulócsoport, osztály, szülők vagy
tanárok részére.
Tanult cselekvéssor (pl. egyszerű tornagyakorlat, öltözködés) elmondása képek segítségével
vagy mozgással kísérve.
Nonverbális elemekkel támogatott, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott
szerepjáték előadása társakkal, megfelelő gyakorlás, felkészülés után.
Saját vagy csoportban létrehozott alkotás, tárgy egyszerű nyelvi eszközöket, fordulatokat
tartalmazó, rövid bemutatása (pl. mesekönyv készítése, kiállítása és szóbeli bemutatása).
Tanári példa és autentikus hangzóanyag hallgatása és együttmondása 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
Gyermekdalok, gyermekversek, mondókák, mozgással kísért rövid történetek,
cselekvéssorok, mesék, leírás (pl. tanulói munka bemutatása).
Ajánlott témakörök a 4. évfolyamra
Ajánlott témakörök
Család
Én és a családom.
Családtagok bemutatása.
Otthon
Otthonom, szűkebb környezetem.
Kedvenc játékaim.
Lakóhelyem, tágabb környezetem.

Kapcsolódási pontok
Környezetismeret:
együttélés a családban.
Környezetismeret:
lakóhelyi környezet.
Matematika:
tájékozódás a térben,
halmazok.
Környezetismeret: az
ember megismerése és
egészsége: tápanyag,
élelmiszer, étrend.

Étkezés
Napi étkezések.
Kedvenc ételeim, italaim.
Egészséges táplálkozás.
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Matematika:
halmazok,
állítások
igazságának eldöntése,
tapasztalati
adatok
lejegyzése, táblázatba
rögzítése.
Környezetismeret: az
idő mérése, az idő
kifejezése
a
mindennapi
kommunikációban;
a
napszakok,
az
évszakok váltakozása.

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

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

Öltözködés
Évszakok és ruhadarabok.
Kedvenc ruháim.

Matematika:
halmazok.
Környezetismeret:
testrészek,
egészségvédelem.

Sport
Testrészek és mozgás.
Kedvenc sportom.

Testnevelés és sport:
mozgásos játékok.
Környezetismeret:
baráti
kapcsolatok,
iskolai közösségek.

Iskola, barátok
Iskolám, osztálytermünk.
Tantárgyaim.
Osztálytársaim, barátaim.

Matematika:
tájékozódás a térben,
halmazok.
Ének-zene:
zenehallgatás.

Szabadidő
Szabadidős tevékenységek.
Kedvenc időtöltésem.

Vizuális
kultúra:
kreatív alkotások.
Környezetismeret:
élőlények
csoportosítása élőhely,
táplálkozási
mód,

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

egyéb tulajdonságok
szerint;
változatos
élővilág.
Matematika:
halmazok, adatgyűjtés,
adatok lejegyzése.
Környezetismeret:
ünnepek,
hagyományok.
Dráma
és
tánc:
dramatikus játékok.

Ünnepek és hagyományok
Az én ünnepeim.
Ünnepek itthon és a célnyelvi kultúrában.
Fantázia és valóság
Kedvenc meséim, könyveim.
Képzeletem világa.
A cirkusz.

Vizuális
kultúra:
képzeletem világa.

KER szintben nem megadható.
A tanuló aktívan részt vesz a célnyelvi tevékenységekben, követi a
célnyelvi óravezetést, az egyszerű tanári utasításokat, megérti az
egyszerű, ismerős kérdéseket, válaszol ezekre, kiszűri egyszerű, rövid
A fejlesztés szövegek lényegét.
várt eredményei
Elmond néhány verset, mondókát és néhány összefüggő mondatot
a ciklus végén önmagáról, minta alapján egyszerű párbeszédet folytat társaival.
Ismert szavakat, rövid szövegeket elolvas és megért jól ismert
témában.
Tanult szavakat, ismerős mondatokat lemásol, minta alapján
egyszerű, rövid szövegeket alkot.
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Idegen nyelv
Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai
referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának
megalapozása és fejlesztése. A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az
általános kompetenciákkal, vagyis a világról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel
és jártasságokkal, valamint a motivációval, amelyek mindenfajta tevékenységhez, így a nyelvi
tevékenységekhez is szükségesek.
A korszerű idegennyelv-oktatás a nyelvhasználó valós 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 az idegen nyelv segítségével kommunikatív
feladatokat oldanak meg. A feladatok megoldása során receptív, produktív, illetve interaktív
nyelvi tevékenységeket végeznek. Mivel a valóságban a legtöbb megoldandó feladat több
készség együttes alkalmazását teszi szükségessé, ezeket integráltan tanítjuk.
A mindennapi nyelvhasználatban, ezért a nyelvtanulásban is fontos szerepet játszanak a
szövegértelmezési és szövegalkotási stratégiák. A recepció során a nyelvhasználó, illetve a
nyelvtanuló észleli az írott vagy hallott szöveget, azonosítja mint számára lényegeset, felfogja
mint nyelvi egységet, és összefüggésében értelmezi. A produkció során megtervezi és szóban
vagy írásban létrehozza a közlendőjét tartalmazó szöveget.
A sikeres kommunikáció érdekében a tanulóknak meg kell ismerniük és használniuk
kell azokat a nyelvi eszközöket, amelyekből, és amelyekkel helyesen megformált, értelmes
mondanivaló alakítható ki. Tisztában kell lenniük a mondanivaló szerveződésének,
szerkesztésének elveivel, hogy koherens nyelvi egységgé formálhassák közlendőjüket.
Ismerniük kell azokat az eszközöket és forgatókönyveket, amelyekkel sikeresen megoldhatók
a különféle kommunikációs helyzetek. Fel kell ismerniük, hogy minden nyelvi érintkezést
szabályok szőnek át, amelyek a nemek, korosztályok, társadalmi csoportok között különböző
alkalmakkor szabályozzák az érintkezést. Ide tartoznak a nyelvi udvariassági szabályok,
rituálék és a helyzetnek megfelelő hangnem használatának szabályai is.
A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg autentikus,
a feladatvégzés szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a tanulók maguk is
viszonylag könnyen kerülhetnek autentikus célnyelvi környezetbe, részeseivé válhatnak az
adott kultúrának, kapcsolatot teremthetnek a célnyelven beszélőkkel, ami komoly motivációs
forrás lehet, és elősegítheti az autonóm tanulóvá válást. A tanulási folyamat szervezésében
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nagy jelentősége van a kooperatív feladatoknak és a projektmunkának, ezek szintén
erősíthetik a motivációt.
Az idegen nyelvű kommunikáció során meghatározó jelentőségű a nyelvekkel, a
nyelvtanulással és az idegen nyelveket beszélő emberekkel és a más kultúrákkal kapcsolatos
pozitív attitűd, ami magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek,
kultúrák közötti kommunikáció iránti nyitottságot.
A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a NAT hangsúlyozza a tantárgyközi integráció
jelentőségét. Fontos, hogy a tanulók az idegen nyelv tanulása során építeni tudjanak más
tantárgyak keretében szerzett ismereteikre és személyes tapasztalataikra is. Ugyanakkor az
idegen nyelvvel való foglalkozás olyan ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagíthatja a
tanulókat, amelyeket más tantárgyak keretében is hasznosítani tudnak.
Az egész életen át tartó tanulás szempontjából kiemelkedő jelentősége van a
nyelvtanulási stratégiáknak, amelyek ismerete és alkalmazása segíti a tanulókat abban, hogy
nyelvtudásukat önállóan ápolják és fejlesszék, valamint újabb nyelveket sajátítsanak el.
A NAT bizonyos képzési szakaszokra meghatározza a minden tanuló számára kötelező
minimumszinteket, emellett kitér az emelt szintű képzésben részesülő tanulókkal szemben
támasztott követelményekre is. A közműveltségi elemeket a tantárgy egyedi jellemzői miatt a
NAT-ban azok a nyelvi szintek és kompetenciák testesítik meg, amelyeket a nemzetközi
gyakorlatban és az érettségi követelményrendszerben mérceként használt Közös európai
referenciakeret (KER) határoz meg. A nyelvi kompetenciák komplex fejlesztéséhez az ajánlott
témakörök kínálnak kontextust. A NAT által az egyes képzési szakaszokra minimumként
meghatározott nyelvi szintek a következők:

Első idegen nyelv
Második
nyelv

idegen

4. évfolyam,
minimumszint

8. évfolyam,
minimumszint

12. évfolyam,
minimumszint

KER-szintben nem
megadható

A2

B1

–

–

A2

A kerettanterv az elérendő célokat és nyelvi szinteket kétéves képzési szakaszokra bontva
határozza meg. Ez alól csupán az általános iskola 4. évfolyama kivétel, mert ezen az
évfolyamon kezdődik a kötelező idegennyelv-oktatás, így a képzési szakasz csak egy tanévet
ölel fel.
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6. évfolyam

8. évfolyam

10. évfolyam

12. évfolyam

A1

A2

B1 mínusz

B1

Második
–
–
–
A1
A2
idegen nyelv
Az idegen nyelvi 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 azonban nem mechanikusan, hanem a tanulók életkori sajátosságainak tükrében
értelmezve kerültek be a kerettantervbe.
Az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztése szoros kapcsolatban áll a NATban megfogalmazott kulcskompetenciákkal. A kommunikatív nyelvi kompetencia több
ponton érintkezik az anyanyelvi kompetenciával. A szövegalkotás, szövegértelmezés, szóbeli
és írásbeli kommunikáció számos készségeleme átvihető az idegen nyelv tanulásába, és
fordítva, az idegen nyelv tanulása során elsajátított kompetenciák hasznosak az anyanyelvi
kommunikáció területén. A két terület erősítheti egymást, olyannyira, hogy megfelelő
módszerek alkalmazása esetén az is lehet sikeres nyelvtanuló és nyelvhasználó, akinek
hiányosak az anyanyelvi ismereti, sőt az idegen nyelv tanulása segíthet abban, hogy
tudatosabbá váljon az anyanyelv használata.
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 blogolás is
élményszerű nyelvtanulásra ad alkalmat. Az önálló tanulás képességének folyamatos
fejlesztéséhez azonban szükség van a tanulásról magáról történő beszélgetésre, a tanulási
stratégiák kialakításában való segítségnyújtásra, az önértékelés és a társértékelés alkalmainak
megteremtésére is.
A nyelvtanítás sikerében fontos szerepet játszik a nyelvtanulók ismereteinek,
érdeklődésének, igényeinek, nyelvi és nem nyelvi készségeinek a tanulási folyamatba történő
bekapcsolása. A nyelvtanulás ugyanakkor a témák sokfélesége miatt, valamint azért, mert
minden más tantárgynál több lehetőséget nyújt a beszélgetésre, kiválóan alkalmas a
személyiség kibontakozásának támogatására. A siker másik kulcsa a folyamatos pozitív
megerősítés, a tanulók önmagukhoz mért fejlődésének elismerése.
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A táblázatokban megjelenő fejlesztési egységek (a hallott szöveg értése, szóbeli
interakció, összefüggő beszéd, az olvasott szöveg értése és az íráskészség) a valóságban nem
különíthetők el egymástól. A hatékony nyelvtanítás feltétele, hogy a különböző készségek
fejlesztése mindig integráltan történjen, úgy, ahogy azok a valós kommunikációs
helyzetekben előfordulnak. Ezért nem szerepelnek óraszámok a fejlesztési egységek mellett.
A táblázatok Fejlesztési célok rovata a nyelvtanítás aktuális életkori szakaszra vonatkozó,
az adott kompetenciával kapcsolatos fejlesztés céljait tartalmazza. A fejlesztés tartalma
elnevezésű rész olyan tevékenységeket tartalmaz, amelyek segítségével az adott nyelvi
fejlesztés megvalósítható. A nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák szervesen beépültek a
tartalomba.
Külön táblázat tartalmazza az ajánlott témaköröket, amelyben más tantárgyakkal való
kapcsolódási pontok is megtalálhatók. A tanulócsoportban más tantárgyakat tanító tanárokkal
való együttműködés elevenebbé, aktuálisabbá és érdekesebbé teszi a nyelvtanulást, mert
lehetőséget nyújt a témák, témakörök természetes, életszerű összekapcsolására.
A 4–8. évfolyamokra vonatkozó ajánlott témakörök egyes elemei újra és újra
megjelennek, lehetőséget adva arra, hogy a korábban megszerzett ismeretek újabb
nézőpontból kerüljenek feldolgozásra, és így bővüljenek, mélyüljenek. A kerettanterv minden
fejlesztési szakaszban új témaköröket is javasol a tanulók életkorához, szükségleteihez
alkalmazkodva.
A kerettanterv a 4. évfolyam, majd később 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 (kivéve a 4. évfolyamot).
Az általános iskola 5–8. évfolyamán az idegennyelv-tanítás szervesen épül az alsó
tagozaton elért eredményekre. Az elsődleges cél a tanulók idegen nyelvi kommunikatív
kompetenciájának továbbfejlesztése, érdeklődésük fenntartása a nyelvek tanulása és a más
nyelveket beszélő emberek és kultúrájuk megismerése iránt. A nyelvvel való játékos és
örömteli foglalkozás, a kezdeti sikerek és a motiváló tanári visszajelzés ebben a nyelvtanulási
szakaszban is segítik a tanulókat, hogy megmaradjon ösztönös tudásvágyuk és tanulási
kedvük, bátran használják a rendelkezésükre álló nyelvi eszközöket, növekedjen önbizalmuk,
fejlődjön önismeretük és önértékelésük. Mindez elengedhetetlen a nyelvtanulás hosszú távú
eredményessége szempontjából.
A tanulók az 5–8. évfolyamon minimálisan heti 3 órában tanulják az idegen nyelvet. A
fejlesztés várható eredménye a 6. évfolyam végén a KER szerinti A1 szint, a 8. évfolyam
végén az A2 szint. A középfokú oktatás erre a kimeneti szintre épít.
64

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium

VI. Székhelyintézmény – idegen nyelv

Német nyelv - emelt óraszámú idegen nyelvi képzés
Német nyelv 5-8. évfolyam
Emelt óraszámú idegen nyelvi képzés: heti 4 órában csoportbontásban történik.
A kerettanterv tananyagát 10 %-kal megemeljük, a kiegészített tananyagot dőlt
betűvel szedtük.
Német nyelv 5–6. évfolyam
Az 5. évfolyam megkezdésekor a tanulók már legalább egy év nyelvtanulási tapasztalattal
rendelkeznek. Hozzászoktak a célnyelvi óravezetéshez, megértik az órai tevékenységekre
vonatkozó rövid, egyszerű utasításokat, tudják, hogy léteznek olyan iskolai és iskolán kívüli
helyzetek, feladatok, amelyeket csak akkor képesek sikerrel megoldani, ha megfelelő
idegennyelv-ismerettel rendelkeznek. Már ismernek hangzó és írott célnyelvi szövegeket,
megtették az első lépéseket az idegen nyelvi interakció és az összefüggő beszéd területén.
Elkezdték az írást az idegen nyelv tanulásának szolgálatába állítani, és egyszerű formában
használják az önkifejezés eszközeként is. A korosztály igényei és szükségletei szerint alakított
idegennyelv-oktatás keretében megtapasztalták a játékos nyelvtanulás örömét. A feldolgozott
tartalmak révén lehetőségük nyílt bepillantani egy, a sajátjukhoz részben hasonló, részben
attól eltérő kultúrába. A 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 az, hogy a tanulók
változatlanul kedvet érezzenek a nyelvtanulás iránt, és örömüket leljék a nyelvvel való
foglalkozásban, valamint hogy ébren maradjon kíváncsiságuk az idegen nyelvet beszélő
emberek és kultúrájuk iránt, nyitottak maradjanak az új ismeretek, tapasztalatok
befogadására.
A nyelvelsajátítás területén a korábbiakhoz hasonlóan fontos cél a beszédértés és a
beszédkészség fejlesztése, de ebben az életkorban fokozatosan felzárkózik melléjük az
olvasott szöveg értése és az írás is. A készségek fejlesztése komplex módon történik, úgy,
ahogy azok a valós kommunikációs helyzetekben természetes módon összekapcsolódnak.
Az idegen nyelv elsajátítása továbbra is minden esetben kontextusba ágyazva, konkrét
beszédhelyzetek során történik, melyekben a verbális és a nem verbális elemek természetes
egységet alkotnak.
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A motiváció fenntartása érdekében fontos, hogy a tanulók a fejlettségi szintjüknek
megfelelő, változatos, érdekes és értelmes, kihívást jelentő tevékenységek során sajátítsák el
az idegen nyelvet. A témakörök részben ugyanazok, mint az előző fejlesztési szakaszban, de
bővülnek és mélyülnek, azzal párhuzamosan, ahogy a tanulók érdeklődése alakul, igényeik,
szükségleteik változnak. További témák is feldolgozásra kerülnek, amelyek összhangban
állnak a NAT-ban szereplő más műveltségi területek, tantárgyak tartalmaival. A
„Témakörök” táblázatban megjelölt kapcsolódási pontok segítenek megtalálni azokat a
területeket, ahol megvalósítható a tantárgyakon átívelő – akár közös projektek keretében
történő – tanulás.
Az 5–6. osztályban jelentősen bővül a tanulók szókincse. A nyelvtani szerkezeteket
továbbra is kontextusba ágyazva sajátítják el, de fokozatosan felébred az érdeklődésük a
célnyelv szabályrendszere és az anyanyelvükhöz hasonló, illetve attól eltérő nyelvi
jelenségek iránt. Örömüket lelik a szabályszerűségek felfedezésében, de a szabályok
ismerete csak csekély mértékben segíti nyelvi fejlődésüket. A helyes nyelvhasználat
elsajátításában nagy szerepe van a nyelvi input minőségének és mennyiségének, valamint a
tanulói megnyilatkozások esetében a pozitív tanári visszajelzésnek.
Ebben a szakaszban is

fontos célkitűzés,

hogy a tanulók idegen nyelvi

kompetenciájának fejlesztése szoros összefonódásban és kölcsönhatásban történjen a
fejlesztési szakaszra vonatkozó nevelési célokkal és más kulcskompetenciák fejlesztésével,
elsősorban az anyanyelvi kommunikációval, a szociális kompetenciával, az esztétikaiművészeti tudatossággal és kifejezőképességgel, valamint az önálló tanulással. Fokozatosan
egyre nagyobb szerepet kap a digitális kompetencia, hiszen az IKT-eszközök használata
idegen nyelven is az információszerzés és információcsere korszerű és hatékony eszköze.
A fejlesztési szakasz célja, hogy a tanulók a 6. évfolyam végére elérjék a KER szerinti
A1 szintet.
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VI. Székhelyintézmény – idegen nyelv
Hallott szöveg értése

Aktív részvétel az órai tevékenységekben, a célnyelvi óravezetés követése, az
Előzetes egyszerű tanári utasítások és kérdések, valamint a korábban feldolgozott
szövegek megértése, begyakorolt rövid párbeszédek folytatása, minta alapján
tudás
egyszerű szövegek alkotása.
A kissé komplexebb formában elhangzó és kevesebb nonverbális elemmel
támogatott célnyelvi óravezetés követése;
az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó, kevesebb nonverbális elemmel
támogatott és bővülő szókinccsel megfogalmazott, de továbbra is rövid,
egyszerű tanári utasítások megértése;
az ismert témákhoz kapcsolódó, egy-egy rövid mondatból álló kérdések
A
tematikai megértése, megfogalmazása, és a kérdésekre mondatokban szóbeli válaszadás,
néhány rövid mondatból álló megnyilatkozás megértése és megfogalmazása;
egység
nevelési- a mindennapi témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben az ismerős
fejlesztési szavak, fordulatok felismerése, ezekből következtetés a szövegek témájára;
a megértést segítő feladatokra támaszkodva a lényeg és néhány konkrét
céljai
információ kiszűrése jórészt ismert témájú rövid, egyszerű szövegekből;
összetett mondatokban megfogalmazott szövegekből fontos információ
kiszűrése;
összetett mondatokban megfogalmazott szövegek lényegének megértése;
néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb alkalmazása.
A fejlesztés tartalma
A kissé komplexebb formában elhangzó és kevesebb nonverbális elemmel támogatott
célnyelvi óravezetés növekvő biztonsággal történő követése (pl. osztálytermi
rutincselekvések, a közös munka megszervezése, eszközhasználat).
Rövid, egyszerű tanári utasítások alaposabb és biztosabb megértése (pl. játékos feladatok;
manuális tevékenységek; mozgásos, játékos tevékenységek).
A tanulóhoz közel álló, ismert témákról szóló rövid kérdések és néhány rövid mondatból álló
szövegek megértése, megfogalmazása, és a kérdésekre szóban adandó válaszok.
Az életkornak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus
szövegek bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése a szövegekben,
következtetések levonása a témára, lehetséges tartalomra vonatkozóan; összetett
mondatokban megfogalmazott szöveg lényegének kiszűrése megértést segítő, változatos
feladatok segítségével, igaz-hamis állítások igazságtartalmának eldöntése a hallott szöveg
alapján. A megértés során egyre tudatosabb támaszkodás a hallott szövegeket kísérő
nonverbális elemekre (pl. képek, képsorok, tárgyak, testbeszéd, hanglejtés) és a
beszédhelyzetre. Tanári ösztönzésre a hallott, összetett mondatokban megfogalmazott
szövegből kiszűrt információk egyre tudatosabb összekapcsolása a témával kapcsolatos egyéb
ismeretekkel, és ezek alapján következtetések levonása a tartalomra vonatkozóan.
Különböző beszélők egyre biztosabb megértése, amennyiben azok a célnyelvi normának
megfelelő vagy ahhoz közelítő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez igazított tempóban,
szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat hangsúlyozva, megismételve
beszélnek.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Dalok, versek, képekkel illusztrált mesék és történetek, kisfilmek, animációs filmek, a
korosztálynak szóló egyéb hangzó anyagok, tanárral, tanulótársakkal, célnyelvi országokból
érkező személyekkel folytatott rövid párbeszédek, tanári beszéd.
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Fejlesztési
egység

Szóbeli interakció

Előzetes tudás

Részvétel interakciót igénylő tevékenységekben, egyszerű nyelvi eszközök
alkalmazásával.

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

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

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Olvasott szöveg értése
Részvétel olvasást igénylő nyelvi tevékenységekben, ismert szavak,
rövid szövegek elolvasása.
A megértést segítő elemekre támaszkodva az egyszerű
szövegekben az ismert nevek, szavak és mondatok felismerése és
megértése;
a különböző műfajú, egyszerű és összetett autentikus szövegek
globális megértése; egyszerű, autentikus szövegekből néhány
alapvető információ kiszűrése;
az olvasott szövegre vonatkozó egyszerű feladatok elvégzése;
a készségek, képességek kreatív használata az olvasott szövegek
értelmezéséhez;
érdeklődés kialakítása a célnyelvi kultúra irodalmi, művészeti
alkotásai iránt;
összetett mondatok elolvasása; összetett struktúrájú szövegben
fontos információ megtalálása;
az érdeklődés felkeltése a célnyelvi kultúrába tartozó irodalmi,
művészeti alkotások iránt.
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A fejlesztés tartalma
Rövid, hétköznapi szövegekben ismerős nevek, szavak és egyszerű fordulatok felismerése.
Írott szöveggel kapcsolatos tevékenységek végzése (pl. leírás alapján illusztráció készítése,
képek sorba rendezése, szövegrészlettel való párosítása, igaz-hamis állítások
igazságtartalmának eldöntése hosszabb szöveg alapján; hiányos szöveg kiegészítése, a szöveg
tartalmának szóban és írásban történő rövid összefoglalása).
Egyszerű, különböző műfajú szövegek olvasása, összetett mondatok elolvasása, összetett
szövegből fontos információk kiszűrése, a szövegek lényegének megértése, a szövegek
feladatokon keresztül történő feldolgozása.
Különböző műfajú szövegek (pl. versek, mesék, történetek, fabulák, viccek) közös olvasása.
Egyszerű, informatív szövegből (pl. brosúrából, menetrendből, utcai táblákról, feliratokról)
tárgyszerű információ szerzése.
Rövid, egyszerű, írott instrukciók követése képek segítségével (pl. játék összerakása,
útbaigazítás).
Egyszerűsített nyelvezetű irodalmi alkotások olvasása (pl. versek, mesék, dalszövegek,
novellák).
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Történetek, hirdetések, plakátok, egyszerű katalógusok, egyszerű üzenetek, útleírások,
képeslapok, feliratok, nyomtatványok hagyományos és online formában.

Fejlesztési egység
Előzetes tudás

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Íráskészség
Részvétel írást igénylő játékos nyelvi tevékenységekben, s ezek
során rövid szavak, mondatok másolása.
Ismert témáról rövid, egyszerű és összetett mondatok helyes leírása;
megadott mintát követve különböző műfajú és életkorának
megfelelő témájú rövid szövegek alkotása;
írásbeli válaszadás személyes adatokra vonatkozó egyszerű
kérdésekre;
a közösen feldolgozott olvasott szöveghez kapcsolódó írásbeli
feladatok elvégzése;
részvétel írásbeli nyelvi játékokban;
a meglévő szókincs, tudás képes kreatív alkalmazása az őt érdeklő
témájú, egyszerű szövegek írásához;
a közlésekre és kérdésekre írásbeli reagálás,
egyszerű, strukturált szöveg (baráti levél, üdvözlet, e-mail, SMS)
létrehozása;
többmondatos, összetett struktúrájú szöveg megalkotása.

70

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium

VI. Székhelyintézmény – idegen nyelv

A fejlesztés tartalma
Szavak és rövid, összetett mondatokat is tartalmazó szövegek másolása, illetve hallás utáni
helyes 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, baráti levél, 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, többmondatos, összetett struktúrájú szöveg kreatív írása (pl.
napló, dalszöveg, listaversek, szabadversek).
Egy-két mondatos üzenet, illetve bejegyzés írása internetes közösségi oldalon, blogban vagy
fórumban.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Leírás, felirat, utasítás, képeslap, üdvözlőkártya, meghívó, üzenet, SMS, e-mail, levél,
adatlap, bejegyzés, dalszöveg.

Ajánlott témakörök
A 4. évfolyamon megismert témakörök a tanulók életkorának megfelelően új szempontból,
magasabb nyelvi szinten újra feldolgozhatók és bővíthetők, ezért az új témák mellett ezek is
szerepelnek a táblázatban.
Ajánlott témakörök

Kapcsolódási pontok

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

Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek: család és lakóhely.
Erkölcstan: társas kapcsolatok, szokások.
Technika, életvitel és gyakorlat: időbeosztás,
napirend.
Természetismeret: lakóhelyi környezet.
Matematika: tájékozódás a térben, halmazok.
Hon- és népismeret: az én városom, falum.
Természetismeret: az ember megismerése és
egészsége: étrend.
Matematika: halmazok, diagramok készítése,
értelmezése, táblázatok olvasása.
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Idő, időjárás
Az óra.
Évszakok és hónapok.
A hét napjai és a napszakok.
Időjárás, időjárási jelenségek megfigyelése.
Időjárás-jelentés.
Öltözködés
Évszakok és ruhadarabok.
Kedvenc ruháim.
Divat.
Sport
Testrészek és mozgás.
Sportok, sportfelszerelések.
Kedvenc sportom.
Sportversenyek.
Mindennapos testnevelés.
Iskola, barátok
Iskolám, osztálytermünk.
Tantárgyaim, tanáraim.
Osztálytársaim, barátaim.
Tanórán kívüli közös programjaink.
Iskolai élet más országokban.
Szabadidő, szórakozás
Szabadidős
tevékenységek,
kedvenc
időtöltésem.
Internet, interaktív játékok.
Közös időtöltés barátokkal.
A szabadidő hasznos eltöltése.
Természet, állatok
Kisállatok.
Kedvenc állataim.
Állatok a ház körül.
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/falum.
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Természetismeret: az időjárás
ciklusok a természetben.

tényezői,

Matematika: számok írása, olvasása,
állítások igazságának eldöntése, tapasztalati
adatok lejegyzése, táblázatba rögzítése.
Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek: öltözködés, divat.
Matematika: halmazok.
Természetismeret: az ember megismerése és
egészsége: testrészek.
Testnevelés és sport: mozgásos játékok,
sportversenyek, szabályok.
Erkölcstan: társas kapcsolatok: barátság,
szeretet, tisztelet, segítő kapcsolat.

Testnevelés és sport: sportok.
Ének–zene: zenehallgatás.
Dráma és tánc: színház, előadások.
Vizuális kultúra: múzeumok, kiállítások.
Természetismeret: élőlények a ház körül, az
állatok életmódjának főbb jellemzői, szobavagy kerti növények gondozása, érdekes
növények; a Föld szépsége, egyedisége: a
Kárpát-medence és hazánk nagytájai,
növénytakarója és élővilága.
Matematika: halmazok.
Technika, életvitel és gyakorlat; történelem,
társadalmi és állampolgári ismeretek:
hétköznapok, ünnepek.
Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek: falvak és városok, közlekedés.
Matematika: irányok, térbeli alakzatok.
Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedés,
vásárlás.
Hon- és népismeret: az én városom, falum.
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Vakáció, nyaralás.
Táborok, osztálykirándulás.
Közlekedési eszközök.
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Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedés.
Hon- és népismeret: az én városom, falum, a
hazai táj, a világörökség elemei.
Dráma és tánc: dramatikus játékok.

Fantázia és valóság
Kedvenc olvasmányaim, könyveim.
Képzeletem világa.
Zene, művészetek
Kedvenc zeném, együttesem.
Filmés
színházi
múzeumlátogatás.

Vizuális
kultúra:
képzeletem
műalkotások.
Ének-zene: zenehallgatás.

világa,

élményeim, Dráma és tánc: színház, előadások.
Rajz és vizuális kultúra: múzeumok,
kiállítások.
Természetismeret: környezeti rendszerek
állapota, védelme, fenntarthatósága.

Környezetünk védelme
Veszélyeztetett állat- és növényvilág.
Nevezetes napok: Fák és madarak Napja, a
Víz Világnapja, a Duna Napja.
Matematika:
diagramok
készítése,
Szelektív hulladékgyűjtés.
értelmezése, táblázatok olvasása.
Egészséges életmód
Természetismeret: az ember megismerése és
A rendszeres testedzés.
egészsége: étrend.
A helyes táplálkozás.
Technika, életvitel és gyakorlat: egészséges
Kirándulások.
életmód.
A1 szintű nyelvtudás:
A tanuló megérti a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott
célnyelvi óravezetést, az ismert témákhoz kapcsolódó kérdéseket,
rövid megnyilatkozásokat és összetett struktúrájú szövegeket.
A fejlesztés várt
Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal és
eredményei a két
spontán módon kommunikál.
évfolyamos ciklus
Felkészülés után elmond rövid, összetett struktúrájú szövegeket.
végén
Közös feldolgozás után megérti az egyszerű és összetett struktúrájú
olvasott szövegek lényegét, tartalmát.
Ismert témáról rövid, egyszerű és összetett mondatokat ír, mintát
követve önálló írott szövegeket alkot.

Kommunikációs eszközök A1
Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök
Köszönés, elköszönés
Guten Morgen / Tag! Auf Wiedersehen! Tschüs!
Köszönet és arra reagálás
Danke! Bitte!
Bemutatkozás
Ich heiße Martin.
Megszólítás
Entschuldigung, ich gehe jetzt.
Érdeklődés hogylét iránt és arra Wie geht’s dir? Danke, prima. Und dir?
reagálás
Bocsánatkérés és arra reagálás
Entschuldigung! Kein Problem!
Gratuláció, jókívánságok és arra Herzlichen Glückwunsch zum…! Danke. Fröhliche
reagálás
Weihnachten.

73

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium

VI. Székhelyintézmény – idegen nyelv

1. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök
Véleménykérés és arra reagálás
Magst du Mathe? Ja.
Valaki igazánakaz az elismerése és el Da hast du (nicht) Recht!
nem ismerése
Egyetértés, egyet nem értés
Ja, das stimmt! Das stimmt aber nicht!
Tetszés, nemtetszés
Das finde ich gut / blöd/ toll!
2. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök
Dolgok,
személyek
megnevezése, Das ist mein Bruder.… Meine Mutter ist schön.
leírása
Infrmációkérés, információadás
Wie ist das Zimmer? Prima. /Wie alt bist du? 12.
Igenlő vagy nemleges válasz
ja, nein, nicht, Ich bin nicht dumm!
Tudás, nem tudás
Ich weiß (nicht).
3. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök
Kérés
Ein Buch, bitte!
Javaslat és arra reagálás
Möchtest du einen Tee? Ja, gerne!
Meghívás és arra reagálás
Kommst du? Ja. Nein, leider nicht..
Kínálás és arra reagálás
Noch ein Stück Kuchen? Ja, bitte. Nein, danke.
4. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök
Visszakérdezés
Wie bitte?
Nem értés
Ich verstehe nicht.
Betűzés kérése, betűzés
Buchstabiere bitte.
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Cselekvés,
történés, létezés
kifejezése

Fogalomkörök A1

jelenidejűség

Präsens

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

múltidejűség

Birtoklás
kifejezése

Térbeli
viszonyok

Időbeli
viszonyok

jövőidejűség

Minőségi
viszonyok

Futur (mit Präsens)

Ich bleibe morgen zu Hause.

haben

Ich habe einen Bruder.

Possessivpronomen

Das ist meine Familie.

irányok,
helymeghatározás

gyakoriság
időpont

Mennyiségi
viszonyok

VI. Székhelyintézmény – idegen nyelv

számok
határozott
mennyiség
határozatlan
mennyiség

hier, dort, links, rechts
oben, unten, hinten…
Mein Schreibtisch steht links.
Wie oft?
Ich spiele oft mit Peter.
selten, manchmal, oft,
immer, nie
in, um, am, wann?
im Winter, um 8 Uhr, am
Freitag
eins, zwei
eine Portion Pommes
alles, viel,
nichts
Wie?

Modalitás

felszólítás

névszók
mondatban
Szövegösszetartó kötőszók
eszközök
névmások
Esetviszonyok

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

Ich bin zufrieden. Das finde ich
prima.
möchte
Ich möchte ein Eis.
Komm morgen wieder! Spielt
Tennis!
a Nominativ, Akkusativ Er zeichnet Bilder.
Grete fragt uns, nicht ihn.
und/oder/aber/denn
das
ich, mich, mein
dieser
man
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Német nyelv 7–8. évfolyam
A 7–8. évfolyamon idegen nyelvet tanuló diákok A1 szintű nyelvtudással lépnek be a további
nyelvtanulási folyamatba. Ez a Közös európai referenciakeret (KER) megfogalmazásában azt
jelenti, hogy „alapszintű” és ezen belül „minimumszintű” nyelvismerettel rendelkeznek. Az előző
fejlesztési szakaszokban, elsősorban osztálytermi keretek között, már számos olyan helyzetben
kipróbálták magukat, amelyekben bizonyos feladatok megoldásához elengedhetetlenül szükségük
volt a nyelvismeretre. Tisztában vannak azzal, hogy személyes boldogulásuk egyik fontos feltétele a
használható nyelvtudás. Megismerkedtek különféle hallott és olvasott célnyelvi szövegekkel,
fejlődött a beszédkészségük, és megtanulták, hogyan tudják az írást az idegen nyelv tanulásának
szolgálatába állítani és egyszerű formában az önkifejezés eszközeként használni. A feldolgozott
tartalmak révén bepillantottak egy idegen kultúrába, és lehetőségük nyílt azt összevetni a magyarral.
A nyelvtanulás során kapott pozitív visszajelzések önbizalmat adtak nekik, és néhány alapvető
nyelvtanulási stratégia elsajátításával megtették az első lépéseket az önálló nyelvtanulóvá válás
útján.
A 7–8. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók idegen nyelvi
kommunikatív kompetenciájának 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 esztétikaiművészeti 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 fejlesztésével.
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 ők 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
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szerepe van a nyelvi input minőségének és mennyiségének, valamint a tanulói megnyilatkozások
esetében a pozitív tanári visszajelzésnek.
A korábbi témakörök a 7–8. 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 más műveltségi területeinek
tartalmaival, és lehetővé teszik a tanulók számára, hogy 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 témák is feldolgozásra kerüljenek, 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 azoknak a nyelvtanulási stratégiáknak a köre,
amelyeket a tanulók megismernek és alkalmaznak a nyelvórákon. Ezek fokozatos elsajátítása
lehetővé teszi számukra, hogy az iskolán kívül is egyre inkább hasznosítsák, fejlesszék
nyelvtudásukat.
A fejlesztési szakasz célja, hogy a tanulók a 8. évfolyam végére elérjék a KER szerinti A2
szintet.
Fejlesztési egység
Előzetes tudás

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Hallott szöveg értése
A1 nyelvi szint, azaz a gazdagodó nyelvi eszközökkel
megfogalmazott célnyelvi óravezetés megértése, egyszerű, rövid,
hangzó szövegekhez kapcsolódó feladatok megoldása.
Az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó tanári utasítások
megértése;
az ismert témákhoz kapcsolódó egyszerű kérdések és kijelentések
megértése;
a tanult témakörökben elhangzó szövegekben a tanult szavak, szóés beszédfordulatok felismerése, és ezekből következtetés a
szövegek témájára, tartalmára;
az ismert témakörökben elhangzó szövegekben a beszélők
gondolatmenetének követése;
a lényeg és a fontos információk kiszűrése az ismert témakörökben
elhangzó 200 – 250 szavas szövegekből, részben önállóan, részben
a megértést segítő, változatos feladatokra támaszkodva;
a szövegekhez tartozó kérdésekre történő önálló, többszavas
válaszadás;
néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb
alkalmazása.
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A fejlesztés tartalma
Az ismert nyelvi elemekre támaszkodó, szükség szerint nonverbális elemekkel támogatott
célnyelvi óravezetés folyamatos követése (pl. osztálytermi rutincselekvések, a közös munka
megszervezése, eszközhasználat) és a tanári utasítások megértése.
Ismert témákhoz kapcsolódó rövid kérések és kijelentések megértése.
Az életkornak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus
szövegek bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése; következtetés
levonása a szövegfajtára, a témára és a lehetséges tartalomra vonatkozóan;
a 200 – 250 szavas szöveg lényegének, néhány konkrét információnak a kiszűrése megértést
segítő, változatos feladatok segítségével.
A hosszabb, összetett struktúrájú hallott szöveghez tartozó kérdésekre történő önálló,
többszavas válaszadás az ismert nyelvi elemek segítségével.
Ismert témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben a beszélők gondolatmenetének
követése a tanult nyelvi eszközökre támaszkodva, a beszédhelyzetet figyelembe vételével.
Különböző beszélők egyre nagyobb biztonsággal való megértése, amennyiben azok a
célnyelvi normának megfelelő vagy ahhoz közelítő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez
igazított tempóban, szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat megismételve
beszélnek.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Dalok, versek, képekkel illusztrált mesék és történetek, kisfilmek, a célnyelvi kultúrát
bemutató multimédiás anyagok, a korosztálynak szóló egyéb hangzó anyagok; tanárral,
tanulótársakkal, célnyelvi országokból érkező személyekkel folytatott rövid párbeszédek,
tanári beszéd, interaktív feladatok.
Fejlesztési egység
Előzetes tudás

Szóbeli interakció
A1 nyelvi szint, azaz egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt
beszédfordulatokkal folytatott kommunikáció.

Egyszerű és közvetlen információcserét igénylő feladatokban
kommunikáció ismert témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel,
begyakorolt beszédfordulatokkal;
kérdésfeltevés összetett mondatokban, kiszámítható, mindennapi
helyzetekben;
válaszadás összefüggő mondatokban a hozzá intézett kérdésekre,
A tematikai egység
illetve rövid párbeszédek folytatása;
nevelési-fejlesztési céljai
a következő lépések megtétele a célnyelv spontán módon történő
használata útján;
egyre több kompenzációs stratégia tudatos alkalmazása a
megértetés, illetve a beszédpartner megértése érdekében;
törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és
beszédtempóra.
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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, ám összetett struktúrájú kérdések feltevése,
kérések, felszólítások megfogalmazása, illetve az azokra történő válaszadás.
Részvétel ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó rövid párbeszédben,
beszélgetésben.
A célnyelv tudatos használata a tanórai tevékenységek során, spontán kommunikálás
strukturált, előre látható szituációkban (pl. pár- vagy csoportmunka során társakkal).
Lehetőség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgásban való részvétel, spontán kommunikálás
célnyelvi beszélőkkel.
Beszélgetés során meg nem értés esetén ismétlés, magyarázat kérése, visszakérdezés
alkalmazása, illetve szükség esetén a saját mondanivaló átfogalmazása, egyszerűsítése,
pontosítása a kommunikáció fenntartása érdekében, segítségnyújtás.
Néhány egyszerű, a beszélgetés strukturálása szempontjából fontos elem megismerése és
alkalmazása (pl. a kommunikáció fenntartása, követése, lezárása).
Észlelt (hallott/látott) jelenségekre (pl. váratlan osztálytermi történésekre, helyzetekre) való
reagálás egyszerű nyelvi eszközökkel.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Rövid párbeszédek, egyszerű társalgás, szerepjátékok, dramatizált jelenetek, kérdések,
felszólítások, kérések, információ hiányán, illetve különbözőségén, véleménykülönbségen
alapuló szövegek, spontán megnyilvánulások.
Fejlesztési egység
Előzetes tudás

Összefüggő beszéd
A1 nyelvi szint, azaz felkészülés után rövid szövegek elmondása.

Rövid, de egyre bővülő szókincs, egyszerű beszédfordulatok
alkalmazásával, összefüggő beszéd saját magáról és közvetlen
környezetéről;
események elmesélése a begyakorolt nyelvi elemekkel;
munkája bemutatása egyszerű nyelvi eszközökkel;
rövid, egyszerű történetek mesélése;
egyszerű állítások, összehasonlítás, magyarázat, indoklás
A tematikai egység
megfogalmazása;
nevelési-fejlesztési céljai
egyszerű nyelvtani szerkezetek és mondatfajták használata;
a szavak, szócsoportok, egyszerű cselekvések, történések
összekapcsolása lineáris kötőszavakkal, és az ok-okozati
összefüggések kifejezése;
a megértést segítő legfontosabb stratégiák alkalmazása;
a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó
alkalmazása.
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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.
A tanulóval megtörtént vagy elképzelt események elmesélése begyakorolt nyelvi elemekkel.
Minta alapján összefüggő szöveg alkotása; szavak, szócsoportok, cselekvéssorok
összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, de, azután), illetve magyarázatok, indoklások,
ok-okozati kapcsolatok kifejezése kötőszavakkal (pl. mert, ezért, tehát).
A mondanivaló jelentésének pontosítása, tisztázása a testbeszéd tudatos alkalmazásával.
Csoportos előadás vagy prezentáció jegyzetek alapján.
Önálló vagy csoportban létrehozott alkotás rövid bemutatása és értékelése (pl. közös plakát
készítése, kiállítása, szóbeli bemutatása és értékelése).
Tanári példa vagy autentikus hangzóanyag meghallgatás utáni elismétlése, a célnyelvi
normához közelítő kiejtés gyakorlása.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Rövid történetek, élménybeszámolók, szerepek, leírások (pl. képleírás, tanulói munka
bemutatása), előadás, prezentáció, témakifejtés.
Fejlesztési egység

Olvasott szöveg értése

Előzetes tudás

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

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Az ismerős témákról szóló rövid szövegek megértése;
az alapvető információk megtalálása az egyszerű, hétköznapi és a
hosszabb, összetett struktúrájú szövegekben;
a tanuló számára ismeretlen nyelvi eszközökkel megfogalmazott részek
megértése;
az életkornak megfelelő témájú autentikus szövegek lényegének
megértése, a szövegekből az alapvető információk kiszűrése;
a lényeges és a lényegtelen információk megkülönböztetése a
szövegekben;
az olvasott szövegekre vonatkozó feladatok elvégzése (például a
szöveg tartalmának és lényegének írásban és szóban történő
összefoglalása);
a készségek kreatív használata az olvasott szövegek megértéséhez,
értelmezéséhez;
tájékozottság növelése a célnyelvi kultúráról;
az érdeklődés fokozása a célnyelvi kultúrába tartozó irodalmi,
művészeti alkotások iránt.
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A fejlesztés tartalma
Rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szókinccsel megfogalmazott, összetett struktúrájú
szövegek megértése (pl. leírás, történet, párbeszéd a tanulóhoz közel álló témákról).
A tanuló számára ismeretlen nyelvi eszközökkel megfogalmazott részek jelentésének megfejtése,
megértése a tanult nyelvi elemek alapján.
Lényeges információk megtalálása egyszerű szövegekben (pl. hirdetésben, prospektusban,
étlapon és menetrendben, rövid újságcikkben, programfüzetben).
A lényeges és a lényegtelen információk megkülönböztetése a szövegekben.
Egyszerű üzenetek, levelek, elektronikus üzenetek, SMS-ek, bejegyzések megértése.
Az olvasott szövegek megértése után a tartalom és a lényeg megfogalmazása írásban és szóban.
Egyszerű használati utasítások, instrukciók megértése, követése.
Információszerzés hagyományos és elektronikus forrásokból.
Egyszerű, rövid történetek, mesék, versek és egyszerűsített célnyelvi irodalmi művek olvasása.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Ismeretterjesztő szövegek, egyszerűsített irodalmi szövegek, mesék, rövid történetek, versek,
dalszövegek, cikkek a korosztálynak szóló újságokból és holnapokról, útleírások, hirdetések,
plakátok, hagyományos és elektronikus nyomtatványok, internetes fórumok hozzászólásai,
képregények, egyszerű üzenetek, képeslapok, feliratok, étlap, menetrend, egyszerű biztonsági
előírások, magánlevelek.

Fejlesztési egység
Előzetes tudás

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Íráskészség
A1 nyelvi szint, azaz ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása;
mintát követve különböző műfajú és a tanulók életkorának megfelelő
témájú szövegek alkotása.
Összefüggő mondatok írása a közvetlen környezettel kapcsolatos
témákról, jórészt ismert nyelvi eszközökkel – diktálás után és
memorizált szövegként;
az írás kommunikációs eszközként történő használata egyszerű,
tényszerű információt közvetítő interakciókban;
gondolatok kifejezése egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt
mondatsorokban;
a nyelvismeret kreatív alkalmazása egyszerű és összetettebb,
strukturált szövegek írására az őt érdeklő, ismert témákról;
az alapvető írásbeli műfajok sajátos szerkezeti és stílusjegyeinek
felismerése és követése.
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A fejlesztés tartalma
Jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, összetettebb, strukturált szövegek másolása,
diktálás utáni vagy memoriterként való 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. baráti levél, üdvözlőlap, e-mail vagy más
elektronikus üzenet, blogbejegyzés, fórumbejegyzés), melyek tényszerű információkat
tartalmaznak.
Egyszerű és összetettebb írásos minták követése, kreatív átdolgozása, aktuális, konkrét és
személyes tartalmakkal való megtöltése (pl. egyszerű, személyes témákról minta alapján vers,
dalszöveg, rap írása).
Gondolatok összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, vagy, mert, de, ezért, azután).
Gyakori írásbeli műfajok legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyeinek követése saját írásmű
létrehozása során (pl. megszólítás levélben, e-mailben, záró formula).
A mondanivaló közvetítése vizuális eszközökkel (pl. szövegkiemelés, internetes, vagy SMSben használt emotikon, rajz, ábra, diasor).
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Leírás, ismertető, képaláírás, élménybeszámoló, párbeszéd, üzenet, levél, email, SMS,
blogbejegyzés.

Ajánlott témakörök
Az 5–6. évfolyamon megismert témakörök a tanulók életkorának megfelelően új
szempontból, magasabb nyelvi szinten újra feldolgozhatók és bővíthetők, ezért az új témák
mellett ezek is szerepelnek a táblázatban.
Ajánlott témakörök
Család
Én és a családom.
Önéletrajz.
Családtagok bemutatása, családfa.
Családi események, közös programok.
Családi ünnepek.
Nagyszüleim világa.
Személyek bemutatása.

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

Otthon
Otthonom, szűkebb környezetem.
Lakóhelyiségek,
bútorok,
berendezési
tárgyak.
Lakóhelyem, tágabb környezetem.
Otthonok a célnyelvi országban és a
nagyvilágban.
Lakóközösség.
Otthontalanok.
Étkezés
Napi étkezések.
Kedvenc ételeim, italaim.
Egészséges táplálkozás.

Matematika: tájékozódás a térben.

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

Történelem, társadalmi és
ismeretek: család és lakóhely.

állampolgári

Hon- és népismeret: az én városom, falum.

Biológia-egészségtan: táplálkozás.
Kémia: egészséges táplálkozás: a zsírok és
cukrok szerepe.
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Receptek, főzés, sütés, főzőműsorok.
Étkezési szokások nálunk, a célnyelvi Technika, életvitel és gyakorlat: családi
kultúrában és a nagyvilágban.
munkamegosztás.
Gyorséttermek.
Matematika: halmazok, diagramok készítése,
értelmezése, táblázatok olvasása.
Idő, időjárás
Földrajz: éghajlat és lakóhelyek; időjárási,
Az óra.
éghajlati elemek.
Évszakok és hónapok.
A hét napjai és a napszakok.
Fizika: természeti katasztrófák.
Időjárás.
Időjárási rekordok.
Időjárási jelenségek.
Természeti katasztrófák.
Öltözködés
Történelem, társadalmi és állampolgári
Ruhadarabok.
ismeretek: öltözködés, divat.
Kedvenc ruháim.
Divat világa.
Erkölcstan: szokások, társadalmi szabályok.
„Pláza-fiatalok”.
Sport
Biológia-egészségtan: az ember megismerése
Testrészek és mozgás.
és egészsége.
Kedvenc sportom.
Sportok, sportfelszerelések.
Testnevelés és sport: mozgásos játékok,
Extrém sportok.
sportversenyek, szabályok.
Sportversenyek, olimpia,.
Versenysport vagy hobbisport?
Iskola, barátok
Erkölcstan: társas kapcsolatok: barátság,
Iskolám, osztálytermünk.
szeretet, tisztelet, egymás segítése.
Tantárgyaim, tanáraim.
Osztálytársaim, barátaim.
Tanórán kívüli közös programjaink.
Iskolai élet más országokban.
Továbbtanulás, pályaválasztás.
Tanulmányutak.
Iskolai hagyományok nálunk és a célnyelvi
országban.
Az internet szerepe a tanulásban.
A nyelvtanulás fontossága.
Szabadidő, szórakozás
Testnevelés és sport: sportok.
Szabadidős
tevékenységek,
kedvenc
időtöltésem.
Ének–zene: zenehallgatás.
Internet, interaktív játékok.
Mozi, színház, zenehallgatás, kiállítások.
Dráma és tánc: színház, előadások.
Közös időtöltés barátokkal.
Szolgáltatások.
Vizuális kultúra: múzeumok, kiállítások.
Szórakozási lehetőségek ma.
Informatika: Az információs technológián
alapuló
kommunikációs
formák,
médiainformatika.
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Természet, állatok
Kedvenc állataim.
Kisállatok, felelős állattartás.
Kontinensek, tájegységek.
Hazánk és más országok, más kontinensek
élővilága.
Állatkertben.
Állati rekordok.
Ünnepek és szokások
Az én ünnepeim.
Ünnepek itthon és a nagyvilágban.
Hagyományok, szokások nálunk és a
célnyelvi országban.
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.
Kerékpározás.
Turisztikai célpontok.
Utazási
előkészületek
megtervezése,
megszervezése.
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: Fák és madarak Napja, a
Víz Világnapja, a Duna Napja.
Szelektív hulladékgyűjtés.
Környezettudatos viselkedés.
Magyarország és a célnyelvi ország
éghajlata, flórája és faunája.

VI. Székhelyintézmény – idegen nyelv
Biológia-egészségtan: a természetföldrajzi
környezet és az élővilág összefüggései.
Földrajz:
földrészek
és
óceánok,
felszínformák, hazánk természeti adottságai;
Európán kívüli kontinensek, tájak, országok.
Technika, életvitel és gyakorlat: hobbiállatok
gondozása.
Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek: hétköznapok, ünnepek.
Hon- és népismeret: találkozás a múlttal:
ünnepeink eredete és szokásrendje.
Matematika: tájékozódás a térben, térbeli
alakzatok.
Földrajz: országok, városok.
Hon- és népismeret: az én városom, falum, a
hazai táj, a világörökség elemei.
Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedés,
vásárlás.
Földrajz: tájékozódás a földrajzi térben,
Európa, Európán kívüli kontinensek, tájak,
országok.
Biológia-egészségtan: az erdők világa.
Hon- és népismeret: az én városom, falum, a
hazai táj, a világörökség elemei.
Dráma és tánc: dramatikus játékok.
Vizuális kultúra: képzeletem világa.
Ének–zene: zenehallgatás.
Dráma és tánc: színház, előadások.
Vizuális kultúra: múzeumok, kiállítások.
Biológia-egészségtan: környezeti rendszerek
állapota, védelme, fenntarthatósága.
Fizika: energiatermelési eljárások.
Földrajz:
globális
problémák,
fenntarthatóság, védett hazai és nemzetközi
természeti értékek példái.
Technika, életvitel és gyakorlat: tudatos
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Egészséges életmód
A rendszeres testedzés.
A helyes táplálkozás.
Betegségek és megelőzésük.
Étkezési szokások nálunk és a célnyelvi
országban.
A gyorséttermek veszélyei!
Gyógykezelés, alternatív gyógymódok.
Függőségek.
Az orvosnál.
Felfedezések
Nagy földrajzi felfedezések.
Híres felfedezők és életútjuk.
Tudomány, technika
Feltalálók és találmányok.
Híres feltalálók és életútjuk.
A jövő technikai vívmányai.
Tudományos ismeretterjesztés.
A tudomány és a technika szerepe a
mindennapi életben.
Múltunk és jövőnk
Családom múltja, gyökereim.
Az én jövőm.
Iskolám múltja, jelene.
A jövő iskolája.
Lakóhelyem régen és most.
A jövő városa.
Földünk jövője.
A jövőre vonatkozó terveink, elképzeléseink.

VI. Székhelyintézmény – idegen nyelv
vásárlás, egészséges életmód.
Biológia-egészségtan:
megelőzése.

betegségek

Technika, életvitel és gyakorlat: egészséges
életmód.

Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek: felfedezők és feltalálók.
Hon- és népismeret: a magyar tudomány és
kultúra eredményei a világban.
Biológia-egészségtan: tudománytörténet.
Hon- és népismeret: a magyar tudomány és
kultúra eredményei a világban.

Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek: különböző korszakok, globális
problémák.
Hon- és népismeret:
Találkozás a múlttal.

Az

én világom.

Földrajz:
településtípusok;
környezettudatosság, környezetvédelem.
Erkölcstan: a munka világa.

Technika,
életvitel
és
gyakorlat:
pályaorientáció: szakmák, foglalkozások.
Média, kommunikáció
Történelem, társadalmi és állampolgári
Internet, interaktív játékok, közösségi ismeretek: hírközlés. A média és a
oldalak.
nyilvánosság szerepe.
Infokommunikációs
eszközök
a
mindennapokban.
Biológia-egészségtan: kommunikáció az
A média szerepe a hétköznapokban.
állatvilágban.
Testbeszéd.
Kommunikáció az állatvilágban.
Informatika: az információs technológián
Televízió és rádió vagy számítógép?
alapuló
kommunikációs
formák,
médiainformatika.
Földünk és a világűr
Földrajz: égitestek.
A naprendszer és a bolygók
A Nap és a csillagok.
Fizika: a naprendszer objektumai, a világűr
Utazások az űrben.
megismerésének eszközei.
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Matematika: tájékozódás a térben.
A2 szintű nyelvtudás:
A tanuló egyszerű hangzó szövegekből kiszűri a lényeget és a fontos
információkat.
Összefüggő mondatokban válaszol a hozzá intézett kérdésekre,
sikeresen vesz részt rövidebb és hosszabb beszélgetésekben.
Egyre
bővülő
szókinccsel,
egyszerű
nyelvi
eszközökkel
megfogalmazva, összetett mondatokban történetet, eseményt mesél el,
A fejlesztés várt
valamint leírást ad saját magáról, közvetlen környezetéről és az őt
eredményei a
érdeklő témákkal kapcsolatban elhangzott cikkekről, előadásokról,
ciklus végén
filmekről.
Megért ismerős témákról írt rövidebb és hosszabb szövegeket,
különböző típusú, egyszerű és összetett struktúrájú írott szövegekben
megtalálja a fontos információkat.
Összefüggő mondatokat, rövidebb és összetettebb, strukturált
szövegeket ír hétköznapi, őt érintő témákról ismert nyelvtani
szerkezetek felhasználásával.

Kommunikációs eszközök A2
1. Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök
Megszólítás
Entschuldigung!
Köszönés, elköszönés
Guten Morgen / Tag! Auf Wiedersehen! Tschüs!
Köszönet és arra reagálás
Danke! Bitte!
Bemutatkozás
Ich heiße Martin.
Megszólítás
Entschuldigung, ich gehe jetzt.
Érdeklődés hogylét iránt és arra Wie geht’s dir? Danke, prima. Und dir?
reagálás
Bocsánatkérés és arra reagálás
Entschuldigung! Kein Problem!
Gatuláció, jókívánságok és arra Herzlichen Glückwunsch zum…! Danke. Fröhliche
reagálás
Weihnachten.
Személyes
levélben
megszólítás, Lieber Karl!
elköszönés
herzlichst Deine…, viele Grüße
2. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök
Véleménykérés és arra reagálás
Magst du Mathe? Ja.
Valaki igazának az elismerése és el Da hast du (nicht) Recht!
nem ismerése
Egyetértés, egyet nem értés
Ja, das stimmt! Das stimmt aber nicht!
Tetszés, nemtetszés
Das finde ich gut / blöd/ toll!
Akarat, kívánság, képesség
ich will…, Ich will das nicht.
ich möchte…, Ich möchte nach Hause gehen.
ich kann… Ich kann jetzt mitgehen.
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3. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök
Dolgok, személyek megnevezése, Das ist mein Bruder.… Meine Mutter ist schön.
leírása
Információkérés, információadás
Wie ist das Zimmer? Prima. /Wie alt bist du? 12.
Igenlő vagy nemleges válasz
ja, nein, nicht,
kein, doch
Ich habe kein Geld. Doch, ich spiele auch!
Tudás, nem tudás
Ich weiß (nicht).
4. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök
Kérés
Ein Buch, bitte! Gibst du mir ein Buch, bitte?
Javaslat és arra reagálás
Möchtest du einen Tee? Ja, gerne!
Meghívás és arra reagálás
Kommst du? Ja. Nein, leider nicht. Nein, es tut mir
leid.
Kínálás és arra reagálás
Noch ein Stück Kuchen? Ja, bitte. Nein, danke.
5. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök
Visszakérdezés
Wie bitte?
Nem értés
Ich verstehe nicht.
Betűzés kérése, betűzés
Buchstabiere bitte.

Fogalomkörök A2
Cselekvés,
történés, létezés
kifejezése
jelenidejűség

múltidejűség
jövőidejűség

Präsens
Präsens
Vokalwechsel,
trennbare Verben
Präteritum
Perfekt

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

sich-Verben

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

haben
Possessivpronomen
gehören + D.

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

Futur

Birtoklás
kifejezése

Térbeli
viszonyok
irányok,
helymeghatározás

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

időpont

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

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

Mennyiségi
viszonyok
számok
határozott
mennyiség
határozatlan
mennyiség
sorszámok

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

Minőségi
viszonyok
Wie?

Modalitás
felszólítás

Esetviszonyok

Szövegösszetartó kötőszók
névmások
eszközök

Ich bin zufrieden. Das finde ich
prima.
Was
für
ein? Das ist eine leichte Aufgabe.
Welcher?
Ich finde den roten Rock
(Adjektivdeklination) modisch.
möchte
Ich möchte ein Eis.
können, wollen
Er kann nicht schwimmen.
Ich will nach Hause.
Komm morgen wieder! Spielt
Tennis!
Nehmen Sie bitte Platz! Gehen
wir jetzt!
Nominativ,
Er zeichnet Bilder. Grete fragt
Akkusativ
uns, nicht ihn.
Dativ, Genitiv
Er gibt seinem Freund die Hand.
Die Tür des Zimmers führt in
den Garten.
und/oder/aber/denn
das
ich, mich, mein, mir, dir
dieser
man
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SÁIK Székhelyintézmény angol-magyar két tanítási nyelvű képzés
A SÁIK Székhelyintézményben folyó két tanítási nyelvű iskolai oktatás célja és
feladata
(1) A két tanítási nyelvű oktatás az anyanyelvi tudás fejlesztése és a magyar kultúra
megismerése mellett a tanulók magas szintű idegennyelv-tudását és az idegennyelv-tanulás
képességének fejlesztését szolgálja. Ennek érdekében a két tanítási nyelvű oktatás a
következő célok megvalósítását szolgálja:
a) az anyanyelvi és az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia egyidejű és
kiegyensúlyozott fejlesztése,
b) a nyelvtanulás és az idegen nyelven történő tanulás stratégiáinak elsajátítása,
c) a célnyelvi műveltség intenzív fejlesztése,
d) a nevelési és tantárgy-integrációs lehetőségek fokozott kihasználása,
e) a két tanítási nyelvű középiskolai oktatás befejezését követően a tanulók legyenek
képesek arra, hogy felsőfokú tanulmányaikat a magyar nyelv mellett a célnyelven is
folytathassák, továbbá tanulmányaik befejezését követően a hivatásukat a célnyelven is magas
szintű nyelvtudással műveljék.
(2) A magyarországi két tanítási nyelvű iskolai oktatás vállalja a célnyelvi műveltség, a
kulturális tudatosság intenzív fejlesztését annak érdekében, hogy a tanulók megismerkedjenek
a célnyelv országaival, értsék azok kultúráját és empátiával viszonyuljanak hozzá.
(3) A két tanítási nyelvű oktatás során az iskola biztosítja, hogy a célnyelvű országok
civilizációjának oktatása önálló tantárgy keretében kerüljön megszervezésre.
(4) A célnyelvi civilizáció oktatása során az iskola biztosítja azt is, hogy a tanulók
elsajátítsák a célnyelvi országok földrajzával, gazdaságával, társadalmi viszonyaival,
irodalmával, történelmével, kultúrájával kapcsolatos főbb ismereteket.

A két tanítási nyelvű iskolai oktatás sajátos oktatásszervezési szabályai
(1) A két tanítási nyelvű iskolai oktatás csak akkor szervezhető meg az iskolában, ha az
adott iskola összes évfolyamára kiterjed.
(2) Az iskola a két tanítási nyelvű oktatás során a célnyelv mellett mindegyik évfolyamon
legalább három tantárgyat célnyelven tanít.
(3) A két tanítási nyelvű iskolai oktatást szervező iskola köteles pedagógus-munkakörben
foglalkoztatni legalább egy olyan pedagógust, akinek a célnyelv az anyanyelve.
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(4) A két tanítási nyelvű iskolai oktatásban a célnyelvet és a célnyelven tanított
tantárgyakat a készségtárgyak kivételével– a helyi tantervben meghatározottak szerint –
csoportbontásban kell megszervezni.

Az általános iskolai két tanítási nyelvű oktatás
(1) Az általános iskolai két tanítási nyelvű oktatásban a célnyelv és a célnyelven tanított
tantárgyak tanítása egyidejűleg kezdődik.
(2) Az általános iskolai két tanítási nyelvű oktatás az iskola első évfolyamán kezdődik, és a
nyolcadik évfolyamon legalább a KER szerinti B1 célnyelvi tudásszinten fejeződik be.

A két tanítási nyelvű iskolai oktatásban elérendő célnyelvi szintek
(1) A két tanítási nyelvű általános iskolai oktatás célja, hogy az abban részt vevő tanulók
legalább hatvan százaléka a célnyelvből
a) a hatodik évfolyamon a KER szerinti A2,
b) nyolcadik évfolyamon a KER szerinti B1
szintet elérje.

Az iskolában folyó két tanítási képzés pedagógiai feladatai, eszközei, eljárásai


Tehetséggondozás (tanórán belül, kívül)



Nyelvvizsga felkészítés



Idegen nyelvi programok



Versenyek



Projektek
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SÁIK Székhelyintézmény magyar-angol két tanítási nyelvű képzés helyi
tanterve
A két tanítási nyelvű képzés óraterve
A SÁIK Székhelyintézmény magyar-angol két tanítási nyelvű óratervét a törvényi
előírásoknak és szabályozásnak megfelelően alakítottuk ki.
Az óraszámok kialakításánál minden évfolyamon felhasználtuk a szabadon tervezhető
órakeretet.
A két tanítási nyelvű képzéshez rendelkezésre álló négy többletórából évfolyamonként a
következő módon használtunk fel az órákat: alsó tagozaton az angol nyelv, felső tagozaton az
angol nyelv és civilizáció tantárgy oktatásához:
1. évfolyam: 3 óra
2. évfolyam: 3 óra
3. évfolyam: 4 óra
4. évfolyam: 3 óra
5. évfolyam: 2 óra
6. évfolyam: 2 óra
7. évfolyam: 2 óra
8. évfolyam: 2 óra
A célnyelven tanított tantárgyak körét a 4/2013. EMMI a két tanítási nyelvű iskolai oktatás
irányelvének kiadásáról szóló rendelete alapján alakítottuk ki:
1. évfolyam: ének-zene, vizuális kultúra, életvitel és gyakorlat
2. évfolyam: ének-zene, vizuális kultúra, életvitel és gyakorlat
3. évfolyam: környezetismeret, vizuális kultúra, életvitel és gyakorlat
4. évfolyam: környezetismeret, vizuális kultúra, életvitel és gyakorlat
5. évfolyam: természetismeret, vizuális kultúra, civilizáció
6. évfolyam: természetismeret, vizuális kultúra, civilizáció
7. évfolyam: biológia, matematika, civilizáció
8. évfolyam: biológia, matematika, civilizáció
A törvényi előírásoknak megfelelően a következő célnyelven tanított tantárgyak oktatása
folyik csoportbontásban:
3. évfolyam: környezetismeret
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4. évfolyam: környezetismeret
5. évfolyam: természetismeret, civilizáció
6. évfolyam: természetismeret, civilizáció
7. évfolyam: biológia, matematika, civilizáció
8. évfolyam: biológia, matematika, civilizáció

A magyar-angol két tanítási nyelvű képzés óraterve
Tantárgy/évfolyam

1.
M

Magyar
nyelv
irodalom
Történelem
állampolgári ism.
Erkölcstan
Hon és népismeret
Angol nyelv

és

2.
A

7

M

3.
A

7

M

4.
A

7

M

5.
A

7

és

Matematika
Informatika
Környezetismeret

1

1

1

1

M

6.
A

M

7.
A

M

8.
A

M

4

4

4

4

2

2

2

2

1

1

1

1

1
5
(5)
4

5
(5)
4

1

5
(5)
4

5
(5)
4

4

2
(2)

1

5
(5)

5
(5)
4

3

1

1

5
(5)
1

5
(5)
1

3
1

3
(3)

Természetismeret

2
(2)

2
(2)

Fizika
Biológia

2

Kémia
Földrajz
Ének-zene
Rajz és vizuális kultúra
Technika és életvitel
Testnevelés és sport
Civilizáció

1

2

1

2

1

1

1
2
(2)

1

1

5

1

1

2

2

1

2

2

2

2

1

1

1

1

5

5

5

1
2

1

2
1

5

5

1

1

2
(2)

1
1
5

1
(1)

Osztályfőnöki

Rendelkezésre álló
órakeret
KTNY Összesen

A

5

1
(1)
1

1
(1)
1

1
(1)
1

29

29

29

31

32

32

35

35

28

28

29

30

30

30

33

33
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Kerettanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai 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
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beszédbátorsága, ami megfelelő alapot teremt a nyelvi készségek további fejlesztéséhez és
fejlődéséhez.
A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg autentikus, a
feladatvégzés szempontjából hiteles legyen. A két tanítási nyelvű oktatásban anyanyelvi
lektor is részt vesz, aki kiemelkedő szerepet játszik a tanulók mindennapi szóhasználatának,
kommunikációs készségének, valamint kommunikációs stratégiáinak kialakításában és
fejlesztésében. Jelenléte segíti az autentikus kommunikációs helyzetek kialakulását, a tanulók
hozzászoknak ahhoz, hogy olyan embereket is meg kell érteniük, akik csak a célnyelvet
beszélik. 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 a „Két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelve”
(továbbiakban: Irányelvek) szabályozza.
A közműveltségi elemeket a tantárgy egyedi jellemzői miatt a Nat-ban és az Irányelvekben
azok a nyelvi szintek és kompetenciák testesítik meg, amelyeket a nemzetközi gyakorlatban
és az érettségi követelményrendszerben mérceként használt KER határoz meg. A két tanítási
nyelvű iskoláknál a KER szerinti legalacsonyabb követelményszint a 4. évfolyam végén
jelenik meg először. Ennek sikeres teljesítése érdekében ez a kerettanterv meghatározza a 2.
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évfolyam végére elérendő készségeket is, a hallott szöveg értése és a szóbeli interakció
területén. A két tanítási nyelvű általános iskola kerettantervi fejlesztési céljai és a
hozzárendelt tartalmak, első osztálytól kezdődően, mindvégig heti ötórás nyelvtanítással
érhetőek el. A nyelvi kompetenciák komplex fejlesztéséhez az ajánlott témakörök kínálnak
kontextust. A Nat és az Irányelvek által az egyes képzési szakaszokra minimumként
meghatározott nyelvi szintek a következők1:
A
1

2

3

4

Két tanítási
nyelvű
képzés
Első idegen
nyelv
(általános
képzés
esetén)
Második
idegen
nyelv

B

C

D

E

F

G

2. évf.

4. évf.

6. évf.

8. évf.

10. évf.

12. évf.

KERszintben
nem
megadható

A1

A2

B1

B2*

B2**

KERszintben
nem
megadható

A1

A2

B1
mínusz

B1

-

-

-

A1

A2

-

-

* 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 minden évfolyamon heti 5,
összesen évi 180 órában kell teljesíteni.
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 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
1

A nem két tanítási nyelvű képzés követelményszintjeit tájékoztatásul tartalmazza ez a kerettanterv.
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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 kommunikációs helyzetekben 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 1–8. évfolyamok ajánlott témaköreinek 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
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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
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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. Leggyakrabban
a készségtárgyak, természetismeret tantárgyak tartalmai kerülnek be a tanórai munkába.
Fejleszti a tanulói kreativitást, ha lehetőséget kapnak a különböző tanórákon elsajátított
szókincs célnyelvi órán való alkalmazására.
A tanórai tevékenységek többsége csoport- vagy pármunkában történik. Ezek a feladatok a
nyelvi fejlesztésen túl jó lehetőséget adnak a tanulók szociális kompetenciáinak fejlesztésére
(együttműködés, tolerancia), illetve a közösségformálásra.
1

A
Fejlesztési egység

2

Előzetes tudás

3

A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai

B
Hallott szöveg értése
A tanuló magával hozza meglévő tapasztalatait, elképzeléseit.
Otthon és az óvodában szerzett készségek, személyes és
szociális kompetenciák, tanulási képességek. Játékok, szituációs
feladatok az otthoni és az óvodai életből.
A tanuló képes követni a nonverbális elemekkel erősen
támogatott, célnyelven történő óravezetést;
követi a nagyon lassú és tiszta kiejtésű beszédet, amikor a
jelentés megértéséhez hosszú szünetek állnak rendelkezésére;
felismeri és végrehajtja az általa már hallott utasításokat;
a hallott szöveg tartalmát különböző módokon (mozgás, hang,
rajz) meg tudja jeleníteni;
képes rövid, egyszerű szövegeket, pl. mondókákat
memoriterként elmondani;
tud egyszerű szövegben hallott információt más tevékenység
során felhasználni;
megérti a gyakoribb, mindennapi, nagyon egyszerű szavakat és
fordulatokat, amelyek a személyével, közvetlen környezetével
kapcsolatosak.
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C

1

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

E

1

Fejlesztési egység

2

Előzetes tudás

3

A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai

Szóbeli interakció
A tanuló magával hozza meglévő tapasztalatait, elvárásait.
Otthon és az óvodában szerzett tapasztalatok, készségek,
személyes és szociális kompetenciák, tanulási képességek, a
tanuló természetes kíváncsisága, motivációja.
Játékok, szituációs feladatok az otthoni és az óvodai életből.
A tanuló képes aktívan részt venni az interakciót igénylő
célnyelvi gyermekjátékokban;
részt vesz egyszerű interakcióban, ahol a kommunikáció a
lassabb beszéden és ismétlésen alapul;
be tud kapcsolódni az egyszerű játékos feladatokba;
legyen képes megválaszolni egyszerű kérdéseket a közvetlen
szükségletek vagy jól ismert témák területén, illetve azokra
reagálni;
tudjon másoktól dolgokat kérni és másoknak dolgokat adni;
képes tevékenységekkel reagálni egyszerű tanári utasításokra
pl. mozgás, rajzolás;
képes a célnyelvi normáknak megfelelő kiejtés, intonáció és
beszédtempó utánzás alapján történő elsajátítására.
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F

1

II.1.
1
2

3

4

5

6

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
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.

B
Kapcsolódási pontok
Környezetismeret: a család.
Erkölcstan: önismeret.

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.

Környezetismeret: a helyes napirend,
egészséges életmód, évszakok,
öltözködés.
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Környezetismeret: az otthonunk, évszakok,
növények, állatok csoportosítása.
Technika, életvitel és gyakorlat: a lakás részei.
Környezetismeret: az iskola helyiségei, az
iskolában használt eszközök.

időjárás,

Magyar nyelv és irodalom: ünnepek, jeles napok,
ehhez kapcsolódó történetek, mondókák.
Testnevelés és sport: közösségi játékok.
Környezetismeret: közlekedési ismeretek.
Ének-zene: ünnepekhez, jeles napokhoz

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium
Játékok megnevezése.
C

1

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

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.
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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 a szövegértő olvasás fejlesztésére is.
Az anyanyelvi lektor bevonásával megkezdődik az egyszerűsített szövegezésű, esetenként
anyanyelven már ismert mesék, történetek feldolgozása. Ez a szövegértési feladatok
megoldásán túl dramatizálásra, mesemondásra, mesék, történetek rajzos megjelenítésére is
lehetőséget

ad,

teret

enged

a

változatos

munkaformáknak.

Így

az

anyanyelvi

kommunikációval kölcsönhatásban fejlődik a célnyelvi kommunikáció, hiszen ebben az
életkorban ugyanazokat a játékos kommunikációs tevékenységeket végzik mind az
anyanyelvi, mind a célnyelvi órákon. Az egyszerűsített formában leírt, feldolgozott alkotások
révén kialakulhat a tanulók érdeklődése a célnyelvi kultúra irodalmi és művészeti alkotásai
iránt.
A tanulók a célnyelv sajátos mondatszerkezeteivel kontextusba ágyazva ismerkednek meg,
így épülnek be a nyelvhasználatukba. Már sor kerül az egyszerű szabályszerűségek
tudatosítására, de mindig csak akkor, ha azok a nyelvtanulás során már többször előfordultak,
ismertté váltak a tanulók számára. Fontos, hogy a szabályszerűségeket a tanulók fedezzék fel,
és a pedagógus segítségével ők vonják le a következtetéseket.
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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B
Hallott szöveg értése
Aktív részvétel az órai tevékenységekben, a célnyelvi
óravezetés követése, az egyszerű tanári utasítások és
kérdések, valamint a korábban feldolgozott szövegek
megértése, begyakorolt rövid párbeszédek követése.
A tanuló követi a kissé komplexebb formában elhangzó és
kevesebb nonverbális elemmel támogatott célnyelvi óravezetést;
megérti az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó, kevesebb
nonverbális elemmel támogatott és bővülő szókinccsel
megfogalmazott, de továbbra is rövid, egyszerű tanári
utasításokat;
megérti az ismert témákhoz kapcsolódó, egy-egy rövid
mondatból álló kérdéseket, néhány rövid mondatból álló
megnyilatkozásokat;
felismeri a mindennapi témakörökben elhangzó rövid,
egyszerű szövegekben az ismerős szavakat, fordulatokat, és
tud ezekből következtetni a szövegek témájára;
a megértést segítő feladatokra támaszkodva kiszűri a lényeget és
néhány konkrét információt ismert témájú rövid, egyszerű
szövegekből;
egyre önállóbban alkalmaz néhányat a megértést segítő alapvető
stratégiák közül.
C

1

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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D

E

1

Fejlesztési egység

2

Előzetes tudás

3

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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G

H

1

Fejlesztési egység

2

Előzetes tudás

3

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

1

A fejlesztés tartalma
Gyermekirodalmi mű (pl. vers, dal, mese), történet, cselekvéssor közös vagy önálló
előadása társak, másik osztály, szülők vagy tanárok részére.
Felkészülést követően nonverbális elemekkel támogatott egyszerű nyelvi eszközökkel,
begyakorolt beszédfordulatokkal megfogalmazott szerepjáték előadása társakkal.
Minta alapján, tanári segítséggel összefüggő szöveg alkotása; szavak, szócsoportok,
cselekvéssorok összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, de, azután).
Egyénileg vagy csoportban létrehozott alkotás, tárgy rövid bemutatása és értékelése (pl.
közös plakát készítése, kiállítása, szóbeli bemutatása és értékelése).
Tanári példa vagy autentikus hangzóanyag hallgatása és együttes elmondása után
közös vagy önálló ismétlés; a kiejtés, intonáció, hangsúly, ritmus játékos gyakorlása (pl.
hangerő vagy hangszín változtatásával, érzelmek kifejezésével, ritmushangszerek vagy
mozgás kíséretével).
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: dalok, versek, mesék,
rövid történetek, cselekvéssorok, leírások (pl. tanulói munka bemutatása), rövid szerepek,
interaktív feladatok.
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J

K

Fejlesztési egység

Olvasott szöveg értése

2

Előzetes tudás

3

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

A fejlesztés tartalma
Rövid, hétköznapi szövegekben ismerős nevek, szavak és egyszerű fordulatok
felismerése.
Írott szöveggel kapcsolatos tevékenységek végzése (pl. leírás alapján illusztráció
készítése, képek sorba rendezése, szövegrészlettel való párosítása).
Egyszerű, különböző műfajú szövegek olvasása, lényegük megértése, a szövegek
feladatokon keresztül történő feldolgozása.
Különböző műfajú szövegek (pl. versek, mesék, történetek, fabulák, viccek) közös
olvasása.
Egyszerű, informatív szövegből (pl. brosúrából, menetrendből, utcai táblákról,
feliratokról) tárgyszerű információ szerzése.
Rövid, egyszerű, írott utasítások követése képek segítségével (pl. játék összerakása,
útbaigazítás).
Egyszerűsített nyelvezetű irodalmi alkotások olvasása (pl. versek, mesék, dalszövegek,
novellák).
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: történetek,
hirdetések, plakátok, egyszerű katalógusok, egyszerű üzenetek, útleírások, képeslapok,
feliratok, nyomtatványok hagyományos és online formában.
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M

N

Fejlesztési egység

Íráskészség

2

Előzetes tudás

3

A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai

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

1

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.

107

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium

VI. Székhelyintézmény – idegen nyelv

III.1. 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

10

A
Ajánlott témakörök

B
Kapcsolódási pontok
Környezetismeret: együttélés a családban.

Család
Én és a családom.
Családtagok bemutatása.
Otthon
Otthonom, szűkebb környezetem.
Kedvenc játékaim.
Lakóhelyem, tágabb környezetem.
Étkezés
Napi étkezések.
Kedvenc ételeim, italaim.
Egészséges táplálkozás.

Környezetismeret: lakóhelyi környezet.
Matematika: tájékozódás a térben,
halmazok.
Környezetismeret: az ember megismerése
és egészsége: tápanyag, élelmiszer, étrend.
Matematika:
halmazok,
állítások
igazságának eldöntése, tapasztalati adatok
lejegyzése, táblázatba rögzítése.
Környezetismeret: az idő mérése, az idő
kifejezése
a
mindennapi
kommunikációban. A napszakok, az
évszakok váltakozása.
Matematika: számok írása, olvasása,
állítások
igazságának
eldöntése,
tapasztalati adatok lejegyzése, táblázatba
rögzítése.
Környezetismeret: egészséges életmód:
öltözködés.
Matematika: halmazok.
Környezetismeret:
testrészek,
egészségvédelem.
Testnevelés és sport: mozgásos játékok.
Környezetismeret: baráti kapcsolatok,
iskolai közösségek.
Matematika: tájékozódás a térben,
halmazok.
Ének-zene: zenehallgatás.
Vizuális kultúra: kreatív alkotások.
Környezetismeret: napirend.
Környezetismeret: élőlények csoportosítása
élőhely,
táplálkozási
mód,
egyéb
tulajdonságok szerint; változatos élővilág;
környezetvédelem.
Matematika:
halmazok,
adatgyűjtés,
adatok lejegyzése.

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

108

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium

11

12

VI. Székhelyintézmény – idegen nyelv

Ünnepek és hagyományok
Az én ünnepeim.
Ünnepek itthon és a célnyelvi kultúrában.
Fantázia és valóság
Kedvenc meséim, könyveim.
Képzeletem világa.
A cirkusz.

Környezetismeret: ünnepek, hagyományok.
Magyar nyelv és irodalom: jeles napok.
Dráma és tánc: dramatikus játékok.
Vizuális kultúra: képzeletem világa.
Magyar nyelv és irodalom: mesék,
legendák, mítoszok.

C

1

D
A1 szintű nyelvtudás.
A tanuló megérti a gazdagodó nyelvi eszközökkel
megfogalmazott célnyelvi óravezetést, az ismert
témákhoz
kapcsolódó
kérdéseket,
rövid
megnyilatkozásokat, szövegeket.
nyelvi
eszközökkel,
begyakorolt
A fejlesztés várt eredményei a Egyszerű
két évfolyamos ciklus végén 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.

5–6. évfolyam
Az 5–6. évfolyamon a célnyelvet tanuló diákok A1 szintű nyelvtudással lépnek be a
további nyelvtanulási folyamatba. Ez a KER megfogalmazásában azt jelenti, hogy
„alapszintű” és ezen belül „minimumszintű” nyelvismerettel rendelkeznek. Az előző
fejlesztési szakaszokban – elsősorban osztálytermi keretek között – már számos olyan
helyzetben

kipróbálták

magukat,

amelyekben

bizonyos

feladatok

megoldásához

elengedhetetlenül szükségük volt a nyelvismeretre. Tisztában vannak azzal, hogy személyes
boldogulásuk egyik fontos feltétele a használható nyelvtudás. Megismerkedtek különféle
hallott és olvasott célnyelvi szövegekkel, fejlődött a beszédkészségük. Megtanulták, hogy az
írás a célnyelv tanulásának szolgálatába állítható, és egyszerű formában önkifejezésre is
tudják használni. A feldolgozott tartalmak révén bepillantottak egy idegen kultúrába, és
lehetőségük nyílt azt összevetni a magyarral. A célnyelven tanult tantárgyak szókincsét,
speciális kifejezéseit kreatívan használhatták a célnyelvi órákon.
A nyelvtanulás során kapott pozitív visszajelzések önbizalmat adtak nekik, és néhány
alapvető nyelvtanulási stratégia elsajátításával megtették az első lépéseket az önálló
nyelvtanulóvá válás útján.
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Az 5–6. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók célnyelvi
kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. Ez továbbra is szoros kölcsönhatásban
történik

az

adott

életkori

szakaszra

megfogalmazott

nevelési

célokkal

és

más

kulcskompetenciák fejlesztésével, elsősorban az anyanyelvi kommunikáció, a szociális
kompetencia, az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség, valamint a hatékony,
önálló tanulás területén. Egyre nagyobb szerepet kap a digitális kompetencia. A tanulás
tartalmai révén további kapcsolódási pontok alakulnak ki a természettudományos és technikai
kompetencia,

valamint

a

munkaformák

révén

a

kezdeményezőképesség

kompetenciaterületével. A két tanítási nyelvű oktatás órakeretébe az 5–6. évfolyamon lép be a
célnyelvi civilizáció tantárgy, melynek ismereteit felhasználva további lehetőség nyílik az
interkulturális ismeretek fejlesztésére.
A tantárgyi integráció keretében a tanulók megtanulják célnyelven bemutatni hazánk
ünnepeit, értékeit kortársaiknak. Így a szociális és állampolgári kompetencia árnyaltabban,
bővebb tartalommal kerülhet fejlesztésre a célnyelvi órák során.
A nyelvi készségek fejlesztése komplex módon történik, úgy, ahogy azok a valós
kommunikációs helyzetekben természetes módon összekapcsolódnak. A tanulók egyre több
autentikus szövegfajtával ismerkednek meg, bővül a szókincsük, szélesedik nyelvtani
ismereteik köre, egyre magabiztosabban tudják megvalósítani beszédszándékaikat.
Amellett, hogy az új nyelvtani szerkezetekkel a korábbi fejlesztési szakaszokhoz hasonlóan
továbbra is kontextusba ágyazva ismerkednek meg, egyre jobban érdeklik őket a nyelvben
előforduló szabályszerűségek és az anyanyelvükhöz hasonló vagy attól eltérő nyelvtani
jelenségek. A helyes nyelvhasználatban segítik őket azok a nyelvtani szabályok, amelyeket
maguk fedeznek fel és fogalmaznak meg. Ugyancsak hathatós segítséget jelent számukra, ha
gyakorlatot szereznek az önértékelés és a társértékelés módszereinek alkalmazásában, sikeres
próbálkozásaik tudatosításában és hibáik felismerésében, önálló javításában. A helyes
nyelvhasználat elsajátításában változatlanul nagy szerepe van a nyelvi input minőségének és
mennyiségének,

valamint

a

tanulói

megnyilatkozások

esetében

a

pozitív

tanári

visszajelzésnek.
Az 5–6. évfolyamon az anyanyelvi lektor a szóbeliség mellett egyre nagyobb szerepet
vállal az írásbeli kommunikáció fejlesztésében, a célnyelvre jellemző formák, kifejezések
használatának bemutatásában, gyakorlásában. A tanulók különböző szövegfajtákkal
találkoznak ebben a szakaszban, olyanokkal is, melyeknek a formai követelményei eltérnek a
hazaitól (pl.: levélírás).
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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.

1

A

B

Fejlesztési egység

Hallott szöveg értése

2

Előzetes tudás

3

A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai

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
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segítő alapvető stratégiát.
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C

1

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

1

D
Fejlesztési egység

2

Előzetes tudás

3

A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai

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.
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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
H

1

Fejlesztési egység

2

Előzetes tudás

3

A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai

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.
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I

1

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

J

K

1

Fejlesztési egység

2

Előzetes tudás

3

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.
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L

1

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

1

M
Fejlesztési egység

2

Előzetes tudás

3

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

1

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

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

Ajánlott témakörök

Kapcsolódási pontok

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.

Magyar nyelv és irodalom: család és
lakóhely.
Erkölcstan: társas kapcsolatok, szokások.
Technika,
életvitel
és
gyakorlat:
időbeosztás, napirend.

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

Természetismeret: lakóhelyi környezet.
Matematika: tájékozódás a térben,
halmazok.
Hon- és népismeret: az én városom,
falum.
Célnyelvi
civilizáció:
lakóhelyem
jellegzetességei,
összehasonlítása
a
célnyelvi országéval.
Természetismeret: az ember megismerése
és egészsége: étrend.
Matematika:
halmazok,
diagramok
készítése,
értelmezése,
táblázatok
olvasása.
Célnyelvi civilizáció: jellegzetes ételek
itthon és a célnyelvi országokban.
Természetismeret: az időjárás tényezői,
ciklusok a természetben.
Matematika: számok írása, olvasása.
Állítások
igazságának
eldöntése,
jelenségek tapasztalati adatok lejegyzése, táblázatba
rögzítése.
Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek: öltözködés, divat.
Matematika: halmazok.

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

Természetismeret: az ember megismerése
és egészsége: testrészek.
Testnevelés és sport: mozgásos játékok,
sportversenyek, szabályok.
Erkölcstan: társas kapcsolatok: barátság,
szeretet, tisztelet, segítő kapcsolat.
Magyar nyelv és irodalom: ajánlott és
kötelező szépirodalmi művek.
Célnyelvi civilizáció: iskolai élet a
célnyelvi országokban.
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9

10

11

12

13

14

15

16

17
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Szabadidő, szórakozás
Szabadidős tevékenységek, kedvenc
időtöltésem.
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.

Testnevelés és sport: sportok.
Ének-zene: zenehallgatás.
Dráma és tánc: színház, előadások.
Vizuális kultúra: múzeumok, kiállítások.
Természetismeret: élőlények a ház körül,
az állatok életmódjának főbb jellemzői,
szoba- vagy kerti növények gondozása,
érdekes növények; a Föld szépsége,
egyedisége: a Kárpát-medence és hazánk
nagy tájai, növénytakarója és élővilága.
Matematika: halmazok.

Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek: hétköznapok, ünnepek.
Célnyelvi civilizáció: célnyelvi országok
ünnepei.
Történelem, társadalmi és állampolgári
Város, bevásárlás
Városok, települések, falvak.
ismeretek: falvak és városok, közlekedés.
Épületek, utcák.
Matematika: irányok, térbeli alakzatok.
Tájékozódás, útbaigazítás.
Technika,
életvitel
és
gyakorlat:
Üzletek, bevásárlóközpontok, piac.
közlekedés, vásárlás.
Vásárlás.
Hon- és népismeret: az én városom,
Az én városom/falvam.
falum.
Technika,
életvitel
és
gyakorlat:
Utazás, pihenés
Vakáció, nyaralás.
közlekedés.
Táborok, osztálykirándulás.
Hon- és népismeret: az én városom,
Közlekedési eszközök.
falum, a hazai táj, a világörökség elemei.
Célnyelvi civilizáció: hazánk, s a célnyelvi
országok látnivalói, nevezetességei.
Dráma és tánc: dramatikus játékok.
Fantázia és valóság
Kedvenc olvasmányaim, könyveim.
Magyar nyelv és civilizáció: olvasóvá
Képzeletem világa.
nevelés.
Vizuális kultúra: képzeletem világa,
műalkotások.
Ének-zene: zenehallgatás.
Zene, művészetek
Kedvenc zeném, együttesem.
Dráma és tánc: színház, előadások.
Filmés
színházi
élményeim, Vizuális kultúra: múzeumok, kiállítások.
múzeumlátogatás.
Természetismeret: környezeti rendszerek
Környezetünk védelme
Veszélyeztetett állat- és növényvilág.
állapota, védelme, fenntarthatósága.
Nevezetes napok: Fák és Madarak Napja, Matematika:
diagramok
készítése,
a Víz Világnapja, a Duna Napja.
értelmezése, táblázatok olvasása.
Szelektív hulladékgyűjtés.
Természetismeret: az ember megismerése
Egészséges életmód
A rendszeres testedzés.
és egészsége: étrend.
A helyes táplálkozás.
Technika,
életvitel
és
gyakorlat:
egészséges életmód.
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C

D

A fejlesztés várt eredményei a
ciklus végén

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

7–8. évfolyam
A 7–8. évfolyamon a célnyelvet tanuló diákok A2 szintű nyelvtudással lépnek be a további
nyelvtanulási folyamatba. Ez a KER megfogalmazásában azt jelenti, hogy „alapszintű” és
ezen belül „minimumszintű” nyelvismerettel rendelkeznek. Ebben a szakaszban a
megalapozott kompetenciák további fejlesztése a legfontosabb pedagógiai feladat.
A tanulók nyelvtudása lehetővé teszi, hogy célnyelven is szerezzenek információt a
körülöttük lévő világról és ezzel a lehetőséggel tudatosan éljenek. Motivációjukat növeli,
hogy a két tanítási nyelvű osztályokban a nyelvoktatás lehetőséget biztosít bizonyos tantárgyi
tartalmak célnyelvi feldolgozására. Az ott szerzett speciális tudás, szókincs integrálható
különböző munkaformákban (projektmunka, önálló előadások), bemutatható a nyelvórákon is.
A Nat fejlesztési területei és nevelési céljai ebben a képzési szakaszban is a tanulók
életéhez és környezetéhez kapcsolódó témák feldolgozása során valósíthatók meg. Fontosak a
korosztályi sajátosságok, építhet a tanár többek között az önkifejezés igényére és a nyelvi
kreativitásra. A nyelvoktatás sikerében meghatározóak a motivációt felkeltő és fenntartó órai
tevékenységek, a változatos interakciós formák, a nyelvi órák elfogadó légköre, a pozitív
visszajelzések, a konstruktív támogatás és a tanulók számára is átlátható értékelés.
A tanulók nyelvtudásuk, motivációjuk alapján már képesek célnyelven olvasni a
korosztályuknak megfelelő regényeket, novellákat, s ez az egyik legjobb lehetőség a
kontextuson alapuló szövegértés fejlesztésére. Egy-egy jól megválasztott irodalmi alkotás
olvasása, feldolgozása során a tanulók sokkal többet tudnak meg a célnyelvről, mint amire a
tanórai keretek lehetőséget adnak. Egy-egy irodalmi mű közös feldolgozása az anyanyelvi
lektor kiemelt feladata lehet.
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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.

1

A

B

Fejlesztési egység

Hallott szöveg értése

2

Előzetes tudás

3

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 hangfelvételek
1
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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D

E

Fejlesztési egység

Szóbeli interakció

2

Előzetes tudás

3

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

1

A fejlesztés tartalma
Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén időnként szavak, fordulatok ismétlését
vagy magyarázatát kérve.
Érzelmek egyszerű kifejezése és reagálás mások érzelmeire (pl. tetszés, nemtetszés,
meglepetés, boldogság, szomorúság, érdeklődés és közömbösség).
Mindennapi problémák felvetése, megvitatása, választási lehetőségek összevetése (pl.
mit csináljanak, hova menjenek, melyiket válasszam, stb.).
Érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, információcsere,
véleménycsere.
Történetek követése, véleménynyilvánítás és érdeklődés további részletekről.
Úti előkészületek és utazás során felmerülő feladatok megoldása (pl. közlekedési
információk beszerzése, szállásfoglalás, programegyeztetés, reakciók kifejezése).
Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése kevésbé begyakorolt helyzetekben is
(pl. boltban, postán, bankban).
Egyszerű utasítások adása, követése és kérése, udvarias kérés.
Egyszerű, tényszerű információ megszerzése és továbbadása.
Felkészülésen alapuló interjú, az információk ellenőrzése, megerősítése időnként
segítség igénybevételével.
Előre elkészített kérdőív alapján strukturált interjú készítése.
Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel a célnyelven.
Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, a szó átvétele, átadása,
mások bevonása, a beszélgetés lezárása.
A beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés
ellenőrzése, a félreérthető megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata.
A kommunikációs eszközök széles körének rugalmas alkalmazása és reagálás azokra.
A fontosabb udvariassági szabályok, szokások ismerete és alkalmazása.
A mindennapi témák, család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események
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megbeszéléséhez elegendő szókincs rugalmas alkalmazása, körülírás.
Az elemi szókincs viszonylag magabiztos és általában helyes alkalmazása.
A célnyelvi normának megfelelő, az anyanyelvi hatások kiküszöbölésére törekvő
nyelvhasználat ismerős kontextusokban.
A szövegszervezés eszközeinek egyre tudatosabb használata.
A gondolatok, problémák viszonylag pontos kifejezése.
Érthető, egyre kevesebb félreértésre okot adó kiejtés, intonáció.
Részvétel a szóbeliség jegyeit viselő digitális kommunikációban: fórum, chat, Skype.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: személyes és
telefonos társalgás, megbeszélés; tranzakciós és informális párbeszédek, utasítások,
interjúk, viták.
G

H

1

Fejlesztési egység

Összefüggő beszéd

2

Előzetes tudás

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.
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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.

123

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium

1

VI. Székhelyintézmény – idegen nyelv

M

N

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.
1
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.
Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rapszöveg, rigmus, dalszöveg,
rövid jelent, paródia írása illetve átírása).
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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

2

3

4

A
Ajánlott témakörök
Család
Én és a családom.
Családtagok bemutatása, családfa.
Családi események, közös programok.
Családi ünnepek.
Nagyszüleim világa.
Otthon
Otthonom, szűkebb környezetem.
Lakóhelyiségek, bútorok, berendezési
tárgyak.
Lakóhelyem, tágabb környezetem.
Otthonok a célnyelvi országban és a
nagyvilágban.
Otthontalanok.
Étkezés
Napi étkezések.
Kedvenc ételeim, italaim.
Egészséges táplálkozás.
Receptek, főzés, sütés, főzőműsorok.
Étkezési szokások a célnyelvi kultúrában
és a nagyvilágban.
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B
Kapcsolódási pontok
Erkölcstan: társas kapcsolatok; család,
otthon; az ember az időben: gyermekkor,
felnőttkor, öregkor.
Technika, életvitel és gyakorlat: családi
munkamegosztás.
Matematika: tájékozódás a térben.
Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek: család és lakóhely.
Célnyelvi civilizáció: eltérő életmódbeli
szokások a célnyelvi országokban.
Erkölcstan: társadalmi felelősségvállalás.
Biológia-egészségtan: táplálkozás.
Kémia: egészséges táplálkozás: a zsírok és
cukrok szerepe.
Technika, életvitel és gyakorlat: családi
munkamegosztás.
Matematika:
halmazok,
diagramok
készítése, értelmezése, táblázatok olvasása.
Célnyelvi civilizáció: célnyelvi országok
jellegzetes ételei, táplálkozási szokásai.
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Idő, időjárás
Az óra.
Évszakok és hónapok.
A hét napjai és napszakok.
Időjárás.
Időjárási rekordok.
Időjárási jelenségek.
Természeti katasztrófák.
Öltözködés
Ruhadarabok.
Kedvenc ruháim.
Divat világa.
Sport
Testrészek és mozgás.
Kedvenc sportom.
Sportok, sportfelszerelések.
Extrém sportok.
Sportversenyek, olimpia.
Iskola, barátok
Iskolám, osztálytermünk.
Tantárgyaim, tanáraim.
Osztálytársaim, barátaim.
Tanórán kívüli közös programjaink.
Iskolai élet más országokban.
Szabadidő, szórakozás
Szabadidős tevékenységek, kedvenc
időtöltésem.
Internet, interaktív játékok, mozi, színház,
zenehallgatás, kiállítások.
Közös időtöltés barátokkal.

Földrajz: éghajlat és lakóhelyek; időjárási,
éghajlati elemek.
Fizika: természeti katasztrófák.

Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek: öltözködés, divat.
Erkölcstan:
szokások,
társadalmi
szabályok.
Biológia-egészségtan:
az
ember
megismerése és egészsége.
Testnevelés és sport: mozgásos játékok,
sportversenyek, szabályok.
Célnyelvi civilizáció: célnyelvi országok
jellegzetes spotjai.
Erkölcstan: társas kapcsolatok: barátság,
szeretet, tisztelet, segítő kapcsolat.

Testnevelés és sport: sportok.
Ének-zene: zenehallgatás.
Dráma és tánc: színház, előadások.
9
Vizuális kultúra: múzeumok, kiállítások.
Informatika: az információs technológián
alapuló
kommunikációs
formák,
médiainformatika.
Biológia-egészségtan: a természetföldrajzi
Természet, állatok
környezet és az élővilág összefüggései.
Kedvenc állataim.
Kisállatok, felelős állattartás.
Földrajz:
földrészek
és
óceánok,
Kontinensek, tájegységek.
felszínformák,
hazánk
természeti
10
Hazánk és más országok, más kontinensek adottságai; Európán kívüli kontinensek,
élővilága.
tájak, országok.
Technika,
életvitel
és
gyakorlat:
hobbiállatok gondozása.
Történelem, társadalmi és állampolgári
Ünnepek és szokások
Az én ünnepeim.
ismeretek:
hétköznapok,
ünnepek.
11 Ünnepek itthon és a nagyvilágban.
Ünnepeinek eredete és szokásrendje
Célnyelvi civilizáció: szokások, ünnepek
összehasonlítása a célnyelvi országokéval.
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Város, bevásárlás
Városok, települések, falvak.
Épületek, utcák.
Tájékozódás, útbaigazítás.
12 Üzletek, bevásárlóközpontok, piac.
Vásárlás.
Látnivalók,
nevezetességek
lakóhelyemen.
Híres városok és nevezetességeik.
Utazás, pihenés
Vakáció, nyaralás.
Táborok, osztálykirándulás.
Közlekedési eszközök.
13
Utazás belföldön és külföldön.
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Matematika: tájékozódás a térben, térbeli
alakzatok.
Földrajz: országok, városok, a hazai táj, a
világörökség elemei.
életvitel és gyakorlat: közlekedés, vásárlás.
Célnyelvi
civilizáció:
hazánk
a nevezetességeinek bemutatása célnyelven.

Fantázia és valóság
Kedvenc olvasmányaim, könyveim.
14
Képzeletem világa.
Utazás a jövőbe.
Zene, művészetek
Kedvenc zeném, együttesem.
Film- és színházi élményeim.
15
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.
16 Szelektív hulladékgyűjtés.
Környezettudatos viselkedés.

Egészséges életmód
A rendszeres testedzés.
17
A helyes táplálkozás.
Betegségek és megelőzésük.
Felfedezések
Nagy földrajzi felfedezések.
18 Híres felfedezők és életútjuk.

Földrajz: tájékozódás a földrajzi térben,
Európa, Európán kívüli kontinensek, tájak,
országok.
Biológia-egészségtan: az erdők világa. A
hazai táj, a világörökség elemei.
Célnyelvi civilizáció: hazai nevezetességek
bemutatása,
célnyelvi
országok
nevezetességeinek megismerése.
Dráma és tánc: dramatikus játékok.
Vizuális kultúra: képzeletem világa.
Magyar nyelv és irodalom: kötelező és
ajánlott irodalmi válogatás.
Ének-zene: zenehallgatás.
Dráma és tánc: színház, előadások.
Vizuális kultúra: múzeumok, kiállítások.

Biológia-egészségtan:
környezeti
rendszerek
állapota,
védelme,
fenntarthatósága.
Fizika: energiatermelési eljárások.
Földrajz:
globális
problémák,
Fenntarthatóság,
védett
hazai
és
nemzetközi természeti értékek példái.
Technika, életvitel és gyakorlat: tudatos
vásárlás, egészséges életmód.
Biológia-egészségtan:
betegségek
megelőzése.
Technika,
életvitel
és
gyakorlat:
egészséges életmód.
Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek: felfedezők és feltalálók.
a magyar tudomány és kultúra eredményei
a világban.
Biológia-egészségtan: tudománytörténet.
Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek: a magyar tudomány és kultúra
eredményei a világban.

Tudomány, technika
Feltalálók és találmányok.
19
Híres feltalálók és életútjuk.
A jövő technikai vívmányai.
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Múltunk és jövőnk
Családom múltja, gyökereim.
Az én jövőm.
Iskolám múltja, jelene.
20
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.

1

Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek: különböző korszakok, globális
problémák.
Földrajz:
településtípusok;
környezettudatosság, környezetvédelem.
Erkölcstan: a munka világa.
Technika.
életvitel
és
gyakorlat:
pályaorientáció: szakmák, foglalkozások.
Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek: hírközlés.
Biológia-egészségtan: kommunikáció az
állatvilágban.
Társadalmi, állampolgári és gazdasági
ismeretek: a média és a nyilvánosság
szerepe.
Informatika: az információs technológián
alapuló
kommunikációs
formák,
médiainformatika.
Földrajz: égitestek.
Fizika: a naprendszer objektumai, a világűr
megismerésének eszközei.
Matematika: tájékozódás a térben.

C

D

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.
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Ének-zene
B változat

1–2. évfolyam
A zenei nevelés általános és legfőbb célja az érzelmi, értelmi és jellemnevelés, az igényes
zene bemutatása és megszerettetése, kulcsot adva a tanulóknak az éneklésen, zenélésen
keresztül történő megismeréshez, megértéshez.
A közös éneklés, muzsikálás élményének megteremtésén túl, melynek révén
megvalósul a befogadás és az önkifejezés, valamint az egymásra figyelés harmóniája,
hangsúlyt kap a közvetlen cselekvés, alkotás, önkifejezés folyamata, mely színesíti a fantáziát,
formálja az ízlést.
A zenei jelrendszerek megismerése és alkalmazása a zene megértését, befogadását
segíti. A magyar népzene, a nemzeti hagyományok megismerésén keresztül önálló zenei
világkép alakul ki, fejlődik a kritikai képesség, a nemzeti identitástudat. A célnyelvi dalok
más népek kultúrájába engednek bepillantást.
Az iskolai zenei nevelés fontos szerepet vállal a gyermekek érzelmi, értelmi,
közösségi és jellemnevelésében. A zene örömet ad, lelkesít és megnyugtat. A gazdag
érzelmi hatás a beleélés-átélés és a közvetlen cselekvés által színesíti a fantáziát, formálja
az ízlést, és a közös kulturális élmény fogékonnyá teszi a gyermekeket más emberek,
közösségek és kultúrák befogadására. Ezt az érzelmi többletet használjuk ki 1. és 2.
osztályban, a tantárgy angol nyelven történő oktatásában. A zene és az azt kísérő
mozgások, játékok kiváló lehetőséget biztosítanak a gyermekek angol nyelvismeretének
megalapozásához, fejlődéséhez. Célunk és feladatunk, hogy a tantárgy tanulása során
elsajátított angol nyelvű ismereteket-szavakat, kifejezéseket-a gyerekek képesek
legyenek tudatosan használni. Az ének-zene idegen nyelven való tanítása 1. és 2.
osztályban a sokrétű mozgásos tevékenységek révén nagymértékben hozzájárul a
természetes nyelvelsajátításhoz.
Az 1–2. évfolyamok feladata, hogy megalapozzák a zenei nevelést, a zene
megszerettetéséhez és az egyes zeneművek élményt nyújtó megismeréséhez vezető út
kialakítását segítsék. A mozgással, tánccal, játékkal egybekötött csoportos éneklés, a közös
muzsikálás az egymásra figyelés és a közösségformálás rendkívüli lehetőségét biztosítja.
Ebben az oktatási szakaszban történik az éneklési kultúra megalapozása, a helyes testtartás és
légzés, a jó fizikai állóképesség kialakítása, illetve erősítése. A ritmusjátékok, az énekléshez
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kapcsolódó különféle mozgások gyorsan és látványosan segítik az esztétikus, jól koordinált
mozgást. A zenei emlékezet, a belső hallás fejlesztése, a zenei ismeretek elsajátítása
megteremti a játékos alkotás, a zenei improvizáció feltételét. A testhangszerek,
ritmushangszerek/hangszerek

használata

fejleszti

a

hangszínhallást,

figyelemre,

koncentrációra nevel. A zenehallgatás az auditív befogadás fejlesztésének eszköze, és a
gyermeki élményvilág fontos része. A néphagyományok, népszokások a zenei anyanyelv
megismerésében, a nemzeti azonosságtudat megalapozásában töltenek be fontos szerepet.
A gyermekek csoport előtti éneklése, hangszeres előadása módot ad az egyéni
készségek kibontakoztatására, a helyes önértékelés kialakítására és a kiemelkedő adottságú
gyermekek fejlesztésére.
A heti 2 óra lehetőséget biztosít arra, hogy a zenei írás-olvasás ebben a képzési
szakaszban azonos súllyal szerepeljen.
Általánosságban

véve:

a

Nemzeti

alaptantervben

megfogalmazott

fejlesztési

követelmények alapján minden órának része az éneklés, megfelelő egyensúlyban a zenei írás
és kottaolvasás, a zenei generatív készségek fejlesztése és fenntartása, valamint a
zenehallgatás kapcsán nyert zenei ismeretek, kompetenciák, az esztétikai fogékonyság
bővítése.
A zenepedagógiai tevékenység részben a tanulók iskolában, részben az iskolán kívül
szerzett zenei tapasztalataira, zenei élményeire, illetve, adott esetben, zenei gyakorlatára épül.
A személyi és szervezeti adottságok feltételei szerint ösztönzi a tanulókat énekkarban és más
önszerveződő zenei együttesekben való részvételre. Támogatja a közös zenei élményeken,
hangversenyeken, táncházakban való részvételt.
A kerettantervek által előírt tartalmak a tantárgyak számára rendelkezésre álló időkeret
kilencven százalékát fedik le. Egy heti két (évi 72) órás időkerettel rendelkező tantárgy
kerettanterve tehát évi 7 óra szabad időkeretet biztosít a tantárgy óraszámán belül a
pedagógusnak, melyet a helyi igényeknek megfelelően, a kerettanterven kívüli tantárgyi
tartalommal tölthet meg.
A táblázatokban két évre vonatkozó órakeretek vannak feltüntetve, melyek a különböző
tevékenységek egymáshoz viszonyított arányát is jelzik.
A tematikai egységek és a közműveltségi tartalmak az oktatás gyakorlatában átfedik
egymást. A tagolás a Nemzeti alaptanterv fejlesztési feladatai alapján készült, a jobb
áttekinthetőséget szolgálja. A fejlesztési célok a tanítás során mindig az előző ismeretanyagra,
elért fejlesztésre építve, komplex módon jelennek meg.
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Az ének-zene tantárgy a Nemzeti alaptantervben meghatározott fejlesztési területek,
nevelési célok közül az alábbiak megvalósításához járul hozzá hatékonyan:
– erkölcsi nevelés (az emberi kapcsolatok normáinak és szabályainak elfogadása és a
cselekvés mércéjévé tétele);
– nemzeti öntudat, hazafias nevelés (hagyományok, ünnepek, szokások ismerete,
különböző kultúrákkal való ismerkedés és azok tisztelete);
– állampolgárságra és demokráciára nevelés (önmaguk elhelyezése a közösségben, a
szabályok fontosságának megértése, a tanulótársak, a szűkebb-tágabb közösség
önkéntes aktivitással történő segítése);
– az önismeret és társas kultúra fejlesztése (kommunikációs képességek, a társakkal
való együttműködés képessége, a mások iránt érzett felelősség és empátia);
– testi és lelki egészségre nevelés (kiegyensúlyozott és harmonikus személyiség
fejlesztése, a mozgással erősített testtudat, érzelmi intelligencia);
– médiatudatosságra nevelés (választékosság, fejlett ízlésvilághoz tartozó szelekciós
képesség, motiváció az értékes médiatartalmak befogadására).
A kulcskompetenciák fejlesztésében az ének-zene tárgy az alábbiakhoz járul hozzá a maga
eszközeivel:
–
–
–
–
–
–
–

esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség;
anyanyelvi kommunikáció;
idegen nyelvi kommunikáció
matematikai kompetencia;
digitális kompetencia
szociális és állampolgári kompetencia;
kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia;
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1–2. évfolyam
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Zenei reprodukció I.
Éneklés

Órakeret
70 óra

Óvodából hozott gyermekjátékok, gyermekversek, gyermekdalok.
Az éneklési készség fejlesztése, az éneklési kultúra kialakítása.
Alapvetõ fejlesztési cél a dalok szövegtartalmat kifejezõ megszólaltatása, a
szép éneklés, egységes hangzás kialakítása helyes légzéssel és artikulációval,
pontos dalkezdéssel és zárással.
A tematikai egység
A népzenei anyag, a népi gyermekjátékok és a gyermekdalok feldolgozása
nevelési-fejlesztési
énekléssel, ritmikus mozgással, valamint néptánccal, szabad mozgásos
céljai
improvizációval.
Daléneklés könnyű osztinátó kísérettel emlékezetből és kottából. Könnyű
kétszólamú művek éneklése.
Hangszeres kíséret alkalmazása a zenei anyag megszólaltatásában.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és
Éneklési készség fejlesztése:
Megfelelõ testtartás, helyes légzés és artikuláció, érthetõ szövegmondás.
irodalom: gyermekversek,
Homogén hangzás kialakítása, tiszta intonáció.
szókincsbõvítés, érthetõ
Kifejezõ elõadásmód, helyes frazeálás.
szövegejtés, helyes
Dalkezdés megadott hangról és tempóban, pontos indítással.
artikuláció.
Éneklés c’– d” hangterjedelemben, egyenletes tempóban.
Matematika: páros
számok.
Többszólamú éneklési készség fejlesztése:
Második szólamként alaphang (orgonapont) éneklése, kérdés-felelet
játékok, hangutánzó dallam-osztinátók, ritmus-osztinátók, hangszeres
Erkölcstan: szabálytudat
kíséretek, quodlibetek stb.
erõsítése.
Egyszerû népdalkánonok.
Környezetismeret:
környezetünk, állatok,
A daltanítás módszerei:
–
Hallás utáni daltanítás.
növények a
–
Daltanítás jelrendszerrõl.
gyermekdalokban,
népdalokban.
Zenei anyag:
Népi gyermekjátékok:
mondókák, kiolvasók, csujogatók, sétálók, szerepváltó és párcserélõ Dráma és tánc: népi
körjátékok, leánykérõ játékok, hidas játékok, különféle vonulások stb. bi-, gyermekjátékok,
tri-, tetra- pentaton, illetve bi-, tri-, tetra-, penta- hexachord hangkészlettel.
szerepjátékok, népdal és
Magyar népdalok:
néptánc kapcsolata.
névnapköszöntõk, csúfolódók, tréfás dalok, párosítók stb.
Megzenésített versek, megszövegesített olvasógyakorlatok, illetve
Vizuális kultúra: a népi
biciniumok:
tárgykultúra.
Kodály Zoltán, Bárdos Lajos, Járdányi Pál, Ádám Jenõ stb. mûvei.
Más népek dalai az alábbi kiadványok alapján:
Testnevelés és sport:
Forrai Katalin: Szomszéd népek dalai (Tankönyvkiadó, 1965.)
mozgás, tánc, játék,
Forrai Katalin: Európai gyermekdalok I-II. (Holnap Kiadó, 1999.)
mozgáskoordináció.
Olvasógyakorlatok az alábbi kiadványok alapján:
Kodály Zoltán: 333 olvasógyakorlat (Editio Musica Budapest, 1962.)
Kodály Zoltán: Ötfokú zene II. (Editio Musica Budapest, 1958.)
Előzetes tudás
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Kulcsfogalmak/
fogalmak

Célnyelvi
specialitások

Testtartás, légzés, artikuláció, frazeálás, intonáció.
Gyors-lassú, halk-hangos, magas-mély, kérdés-felelet, kezdőhangzáróhang ellentétpárok.
Gyermekdal, népdal, quodlibet, kánon, bicinium.
Egyenletes mérő, tempó, ritmus, osztinátó.
Hangmagasság, dallam, dallamfordulat, dallamrajz, dallamsor, kíséret,
ismétlés, variáció.
Angol dalok, mondókák mozgással egybekötött csoportos és önálló
előadása:
- Kifejező éneklés szöveggel, emlékezetből célnyelven is.
- Egy-egy angol népszokás dramatizálása, előadása angolul.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás
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Zenei reprodukció II.
Órakeret
Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó),
15 óra
kreatív zenei tevékenység
Kisgyermekkori
zenei
élményanyag.
Gyermekjátékok,
gyermekversek, gyermekdalok. Ezekhez kapcsolódó (testi)
nagymozgások, valamint hangutánzó dallam- és ritmusmotívumok.
A zene és a szöveg, a zene és a mozgás, a zenei és a képi kifejezés
összekapcsolása.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Mozgásfejlesztés:
Koordinált ritmikus mozgás, térérzékelés fejlesztése.
Egyenletes mérőütés alkalmazása.
Tempóváltozások érzékelése és reprodukciója.
Metrikus és kisebb formai egységek érzékelése.
Játékos feladatok megoldása alapritmusokkal és hangokkal.

Generativitás fejlesztése:
Kisebb formai egységek, motívumok, azonosságok, hasonlóságok,
különbözőségek, ismétlődés, variáció (ritmikai, tempóbeli,
dinamikai, dallami, karakterbeli) megfigyeltetése és tudatosítása.
Megadott szövegekre (pl. versek) ritmus és dallam rögtönzése.
Megadott dallamokhoz variációk fûzése.
Képekhez dallam és ritmus társítása.
Hallásfejlesztés:
Hangrelációk érzékeltetése nagymozgással, reláció térbeli
mutatásával, kézjellel.
Ellentétpárok, pl. csend és hang, beszéd és énekhang, hangos és
halk, mély és magas, rövid és hosszú érzékelése és reprodukciója.
A tanult dalokból a dallam kiemelésének képessége:
–
két-, három- és négyfokú dallamfordulatok: s-m; s-l;
l-s-m; s-m-d; m-r-d; r-d-l,; m-r-d-l,; d-s,-l,
–
ötfokú dallamfordulatok: lá-pentaton (s-m-r-d-l,), dópentaton
(l-s-m-r-d), lefutó dó-pentachord (s-f-m-r-d), illetve lefutó
lá-pentachord (m-r-d-t,-l,).
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Kapcsolódási pontok
Magyar
nyelv
és
irodalom:
gyermekversek,
szókincsbővítés.
Vizuális kultúra:
ritmus a vizuális
kultúrában.
Testnevelés és sport:
mozgás, tánc, játék,
mozgáskoordináció,
mozgásimprovizáció.
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Belsõ hallást fejlesztõ énekes gyakorlatok: dallambújtatás,
dallamelvonás.
Zenei memória fejlesztése:
Játékos memóriagyakorlatok megadott ritmus- és
dallamfordulatokkal.
Ritmikai készség fejlesztése:
Egyenletes mérõ és a dal ritmusának hangoztatása (nagy testi
mozgással, testhangszerekkel, ritmushangszerekkel).
Ritmusmotívumok hangoztatása testhangszerekkel és
ritmushangszerekkel. Ritmus-osztinátó, ritmusolvasás,
ritmusfelelgetés, ritmuspótlás, ritmuslánc, ritmus-memoriter.
Komplex mozgásfejlesztés egyszerû tánclépésekkel (kilépések,
kijárások), a ritmus változatos megszólaltatásával (nagy
mozgásokkal).
Ütemhangsúly érzékeltetése ütemezéssel.
Gyors, lassú és tempóváltás érzékeltetése.
Egyenletes mérő, tempó, ütem, ritmus.
Kulcsfogalmak/
Hangmagasság, dallam, dallamfordulat, dallamrajz, motívum.
fogalmak
Azonosság, hasonlóság, különbözőség, ismétlés, variáció, rögtönzés.
Különféle hangfajták megfigyelése
Dinamikai ellentétpárok (halk-hangos), alapvető tempókülönbségek
(gyors-lassú) összehasonlítása, megnevezése célnyelven is.
Egy-két perces zenei bemutatás (ismert gyermekdal feldolgozásának)
figyelemmel kísérése.
Zenei karakterek hallás utáni megfigyelése, néhány karakter
megnevezése angolul is (öreg-fiatal, vidám-szomorú).
Célnyelvi
Hangszínhallás
fejlesztése:
Emberi
hangok
hallás
utáni
specialitások
megkülönböztetése (gyermek-női-férfi), megnevezése angolul is.
Különböző karakterek, hangmagasságok hallás utáni megfigyelése,
megnevezésük angolul is.
Hangszerek hangjának felismerése (ritmushangszerek, metallofon,
furulya, zongora), megnevezése angolul is.
Képes legyen minta után angol nyelvű mondókákat megfelelő
tempóban, ritmikusan, csoportban vagy egyénileg előadni.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Zenei reprodukció III.
Felismerõ kottaolvasás, zeneelméleti ismeretek

Órakeret
15 óra

Gyermekjátékok, gyermekversek, gyermekdalok. Életkornak megfelelő
ritmusérzék, zenei hallás.
A daltanulás módjai. A hang szolmizációs elnevezése, a kézjel
használata.
A tematikai egység
Grafikus notáció, ötvonalas rendszer.
nevelési-fejlesztési
A zenei írásban és olvasásban használatos jelrendszer: ritmusírás,
céljai
betûkotta és hangjegy.
Belsõ hallás fejlesztése.
Előzetes tudás
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Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A zeneelméleti ismeretek megszerzése az elõkészítés – tudatosítás Magyar nyelv és
irodalom: jelek és
– gyakorlás/alkalmazás hármas egységében történik.
jelrendszerek
ismerete.
Grafikus notáció:
A test- és ritmushangszerek dinamikájának (erősebb-halkabb reláció,
a hang kicsengése, elhalása), a hangok megszólalási gyakoriságának Vizuális kultúra:
(egyenletesség, sűrűsödés, ritkulás), a hangszín, a hangzás (pl.
jelek, jelzések
gömbszerű kiterjedés) jelekkel (pont, vonal, folt) történő ábrázolása. értelmezése.
Ritmikai elemek, metrum:
Mérőütés.
Ritmikai elemek elnevezése, gyakorlóneve és jele: negyedérték (tá),
nyolcadpár (ti-ti), negyed szünet (szün), félérték (tá-á) és félértékű
szünet (szü-ün).
A hangsúlyos és hangsúlytalan ütemegységek megkülönböztetése.
Ütem, ütemmutató, ütemvonal, ismétlőjel, záróvonal.
A 2-es ütem.
Dallami elemek:
Szolmizációs hangok: l-s-m-r-d-l,-s,
A szolmizációs hangok kézjele, betűjele, a hangjegyek elhelyezése
az ötvonalas rendszerben.
A vonalrendszer megismertetése: öt vonal, négy vonalköz, alsó
pótvonal.
Hangjegyszár irányának megfigyeltetése, a notáció helyes
alkalmazása.
Lépés és ugrás megkülönböztetése.
Mérőütés, ütemmutató, 2-es ütem, ütemvonal, ismétlőjel, záróvonal.
Kulcsfogalmak/
Szolmizációs név, kézjel, betűjel, hangjegy, hangjegy szára.
fogalmak
Vonalrendszer, vonal, vonalköz, pótvonal.
Ismerje fel és használja az elemi ritmusértékek, szolmizációs jelét,
nevét angolul is.
Képes legyen minta után angol nyelvű mondókákat megfelelő
Célnyelvi
tempóban, ritmikusan, csoportban vagy egyénileg előadni.
specialitások
Képes legyen egyszerű, ismert angol gyermekdalt szolmizálásról
felismerni, hallás után reprodukálni.
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Zenei befogadás I.
A befogadói kompetenciák fejlesztése

Órakeret
15 óra

Akusztikus tapasztalatok a környezet zörejeirõl, hangjairól, emberi
hangokról. Hallás utáni tájékozódás térben: irány és távolság
megnevezése. Zenehallgatási élmények korai gyermekkorból.
A zenehallgatásra irányuló figyelem, a koncentráció képességének
kialakítása, a zenei emlékezet, a zenei fantázia fejlesztése. A
hangszínhallás és a többszólamú hallási készség fejlesztése.

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Környezetismeret:
A figyelem képességének fejlesztése:
Kezdés és befejezés megfigyeltetése és érzékeltetése a szabad
természetünk és
mozgásban.
környezetünk hangjai,
Különbözõ tempójú, táncos karakterû klasszikus zenedarabokhoz
hangutánzás.
tánc, vagy szabad mozgás rögtönzése.
Dinamikai ellentétpárok, hirtelen hangerõváltás megkülönböztetése,
Dráma és tánc:
fokozatos dinamikai erõsödés és halkítás megfigyeltetése és
dalszövegekhez
reprodukálása játékos feladatokkal.
kapcsolódó
Tempókülönbségek és tempóváltások megfigyelése, összehasonlítása dramatizált elõadás,
és reprodukciója.
szabad mozgásos
improvizáció.
A hangszínhallás és a többszólamú hallás fejlesztése:
Természetünk és környezetünk hangjainak felismerése.
Az emberi hang magasságának (magas, mély) és hangszínének
Vizuális kultúra:
(gyermek, nõi és férfi) megkülönböztetése.
zenével kapcsolatos
Az élõ zene és a gépzene hangzásának megkülönböztetése.
A hangszerek hangjának felismerése: furulya, citera, zongora,
élmények
vizuális
hegedû, fuvola, fagott, gitár, dob, triangulum, réztányér.
megjelenítése.
Ritmushangszerek kezelése.
Tanult dalok felismerése különbözõ hangszerek megszólaltatásában.
Intellektuális munka:
A dalok szövegének értelmezése, a dalszövegekhez vagy
zenemûvekhez kapcsolódó dramatizált elõadás (drámajáték, báb).
A zene keltette gondolatok vizuális megjelenítése (festés, formázás).
Zajok, zörejek, zenei hangok.
Kulcsfogalmak/
Kezdés-befejezés; hangerő, hangerőváltozás; tempó, tempóváltás.
fogalmak
Gyermek-, női és férfihang; hangszer, hangszín.
Hangszínhallás fejlesztése: Emberi hangok hallás utáni
megkülönböztetése (gyermek-női-férfi), megnevezése célnyelven is.
Néhány zaj, zörej megnevezése angolul is (taps, dobbantás,
koppantás, csörgés, harangszó)
Célnyelvi
Különböző
karakterek,
hangmagasságok
hallás
utáni
specialitások
megfigyelése, megnevezésük angolul is (vidám, szomorú, halk,
hangos, gyors, lassú, magas, mély)
Hangszerek
hangjának
felismerése
(ritmushangszerek,
metallofon, furulya, zongora, gitár, kecskeduda), megnevezése
angolul is.
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Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Zenei befogadás II.
Órakeret
Zenehallgatás
15 óra
Befogadói kompetenciák a korosztálynak és az átélt zenei
Előzetes tudás
élményeknek megfelelően.
Zenemûvek jellegének, karakterének megkülönböztetése az
ismétlõdõ zenehallgatások során.
Esztétikai és érzelmi kompetencia fejlesztése a tanult énekes
anyagok segítségével, valamint azok vokális és hangszeres
A tematikai egység
feldolgozásainak megismerésével.
nevelési-fejlesztési
Az életkornak megfelelõ zenemûvek meghallgatása. Szabad
céljai
mozgás-improvizáció.
Cselekményes és programzene feldolgozása, a szereplõk jellemének
zenei eszközökkel történõ azonosítása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és
ZENEHALLGATÁSI ANYAG
Az osztály énekes és generatív tevékenységeihez, valamint a
irodalom: zenemûvek
befogadói kompetenciák fejlesztéséhez kapcsolódóan:
tartalma,
cselekménye.
Természetünk és környezetünk hangjai, benyomások a zenéről: csend Szereplõk
és hang, beszéd és ének, gyors-lassú, hangos-halk, magas-mély stb.
jellemábrázolása.
Népzene:
a tanult magyar gyermekdalok, népdalok eredeti felvételekről, illetve
kortárs népzenészek, gyermekek előadásában (pl. regölés,
galgamácsai gyermeklakodalmas), más népek zenéi.
Népdalok feldolgozásai (válogatás Bartók Béla: Gyermekeknek című
sorozatából, Kodály Zoltán és Bárdos Lajos gyermekkaraiból,
biciniumaiból).
Cselekményes zene, programzene (DVD, illetve videofelvételekről):
Csajkovszkij, P. I.: Diótörő – balett (részletek)
Purcell, H.: Dido és Aeneas – részletek ( Boszorkány-duett,
Barlang-jelenet, Matróztánc, Dido búcsúja).
Különböző stíluskorszakokból válogatott művek:
Banchieri, A.: Az állatok rögtönzött ellenpontja (Contrappunto
bestiale alla mente)
Rameau, J. P.: A tyúk (La poule)
Telemann, G. P.: Békák (Les Rainettes)
Mozart, L.: Gyermekszimfónia (Berchtesgadener Musik)
Mozart, W. A.: C-dúr variáció (Ah, vous dirai-je, Maman), KV. 265.
Rimszkij-Korszakov, N. A.: A dongó (részlet a Mese Szaltán cárról
című operából)
Honegger, A.: Pacific 231
Ravel, M: Lúdanyó meséi (Ma mère l’oye) – részletek
Bartók B.: Gyermekeknek – részletek
Bartók B.: Mikrokozmosz – részletek
Bartók B.: Gyermek- és nőikarok – Héjja, héjja, karahéjja!
Kodály Z.: Gyermekkarok – Héja, Katalinka, Gólya-nóta, Táncnóta,
Méz, méz, méz
Kurtág Gy.: Játékok – részletek
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Dráma és tánc:
cselekményes zenék,
programzenék
dramatizált
megjelenítése, pl.
bábozás, pantomim.
Vizuális kultúra:
zenével kapcsolatos
élmények vizuális
megjelenítése.
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Angol nyelvű művek:
Caroline Graham: Jazz Chants for Children
Caroline Graham: Holiday Jazz Chants
English Nursery Rhymes
Sheila Aristotelous Ward: Dipittydoo (Songs and activities for
chlidren)
A zenehallgatás történhet élõ zenei bemutatással, vagy felvételrõl
(audio, video).
A felsorolás a minimális követelményeket határozza meg. A
zenemûvek megadott listája a tanár egyéni választása alapján
bõvíthetõ. A megadott mûvek egy része olyan terjedelmû, hogy az
ének-zene óra keretei között csak részletek meghallgatására van mód.
A megfelelõ részletek kiválasztásához a fejlesztési céloknál
meghatározott tartalmak adnak iránymutatást.
Kulcsfogalmak/ Énekes zene, hangszeres zene.
Zenei karakter, népdalfeldolgozás.
fogalmak
A hegedű, fuvola, fagott hangszínének megkülönböztetése, a
hangszerek megnevezése angolul is.
Brit népek népzenei felvételek hallás utáni felismerése.
Célnyelvi
Ünnepkörökhöz tartozó (Halloween, Christmas, New Year, Easter)
specialitások
életkorhoz igazodó szemelvények (vokális, hangszeres).
- brit népzenei felvételek, gyermekdalok feldolgozásokban
- mondókák feldolgozásokban
A tanulók képesek 30 magyar gyermekdalt és népdalt emlékezetből,
valamint 30 angol gyermekdalt vagy mondókát a kapcsolódó
játékokkal, c’–d” hangterjedelemben önállóan vagy csoportosan
előadni.
Képesek kifejezően, egységes hangzással, tiszta intonációval énekelni, és
új dalokat megfelelő előkészítést követően, hallás után megtanulni.
Kreatívan vesznek részt a generatív játékokban és feladatokban. Érzik az
egyenletes lüktetést, tartják a tempót, érzékelik a tempóváltozást. A 2/4-es
metrumot helyesen hangsúlyozzák.
Felismerik és lejegyzik a tanult zenei elemeket (ritmus, dallam)
célnyelven is.
A fejlesztés várt
Pontosan, folyamatosan szólaltatják meg a tanult ritmikai elemeket
eredményei a
tartalmazó ritmusgyakorlatokat csoportosan és egyénileg is.
két évfolyamos
Szolmizálva éneklik a tanult dalok stílusában megszerkesztett rövid
ciklus végén
dallamfordulatokat kézjelről, betűkottáról és hangjegyről. Megfelelő
előkészítés után hasonló dallamfordulatokat rögtönöznek.
Képesek társaikkal együtt figyelmesen zenét hallgatni. Megfigyelésekkel
tapasztalatokat szereznek, melyek az egyszerű zenei elemzés alapjául
szolgálnak. Különbséget tesznek az eltérő zenei karakterek között.
Fejlődik hangszínhallásuk. Megkülönböztetik a furulya, citera, zongora,
hegedű, fuvola, fagott, gitár, dob, triangulum, réztányér, a testhangszerek
és a gyermek-, női, férfihang hangszínét. Ismerik a hangszerek alapvető
jellegzetességeit. A hangszerek angol megnevezéseit megértik,
néhányat képesek önállóan is angolul megnevezni. Szívesen és
örömmel hallgatják újra, és dramatizálják a meghallgatott zeneműveket.
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Tárgyi feltételek:
 Szaktanterem pianínóval vagy zongorával
 Megfelelõ nagyságú tér a mozgáshoz, énekes játékokhoz
 Ötvonalas tábla
 Ritmushangszerek
 Jó minõségû CD- és DVD-lejátszó, erõsítõ, hangszórók
 Számítógép internetkapcsolattal, projektorral
 Hangtár
 Kottatár
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Technika, életvitel és gyakorlat
1–2. évfolyam
A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1–2. évfolyamon, hogy a
kulcskompetenciák

–

különösen

a

természettudományos-technikai

kompetencia

–

fejlesztésével a gyermek az életkori sajátosságainak megfelelő szinten tapasztalatokat
szerezzen az őt közvetlenül körülvevő világról. A készségek és képességek alakítása során
olyan módszereket sajátítson el, amelyek egyaránt segítik a tájékozódásban, a természeti,
társadalmi és technikai környezetbe való beilleszkedésében és az örömmel végzett alkotó
munkájában. Támogassa az óvodai játékból az iskolai munkába való átmenetét, elősegítse a
hatékony és egyre önállóbbá váló tanulását, a mindennapokban nélkülözhetetlen elemi
ismeretek befogadását, a kézügyesség fejlődését szolgáló játékos tevékenységeket, a tanulás
és a munka tiszteletét, megszeretését, a tudás, az alapvető értékek, a megőrzendő
hagyományok megbecsülését. Egyre fontosabbá válik az önálló, egyéni munkálkodás mellett
a csoportmunkában történő, egymást segítő munkavégzés. A szociális és állampolgári
kompetencia alakítása a közvetlen környezet, a családi életvitel formálásával, a családi és
iskolai

körben

vállalható

feladatok,

valamint

a

munkamegosztás

lehetőségeinek

megismerésével kezdődik. A célnyelvi kommunikáció készségeinek fejlesztése kiemelt
terület a célok, feladatok megvalósítása során. A különböző játékok közben szinte
észrevétlenül bővül a szókincs, fejlődik a nyelvhasználat. A mindennapokban elvégzendő
munkák során az anyagok felhasználásához, feldolgozásához, átalakításához szükséges
szokások és elemi munkafogások ismeretei a mozgáskoordináció fejlesztését, az eszköz- és
szerszámhasználat gyakorlását szolgálják. A matematikai kompetencia fejlődését a becslések,
mérések, számítások, a síkbeli és térbeli alakzatokkal történő manipuláció, a válogatások és a
csoportosítások segítik. A kezdetben mintakövetéssel készített, majd az alkotó fantázia által
vezérelt önálló munkavégzéssel kialakított munkadarabok hozzájárulnak az esztétikai érzék
fejlődéséhez. A kézműves foglalkozások, a népművészeti alkotások megismerése révén, az
esztétikai és művészeti tudatosság és kifejezőképesség fejlesztésével a tanulók nyitottá válnak
a világ sokfélesége és nemzeti kulturális örökségünk iránt. Az egészséges és környezettudatos
életmódra nevelést szolgálja az egyéni életvitel formálása a táplálkozás, az öltözködés, a
higiénia, és a helyes időbeosztás terén.
Minden évben visszatérő programok a családi, az osztály- és az iskolai rendezvények.
A kisebb és nagyobb közösségek ünnepei a közösségi összetartozást megalapozó közös
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értékek őrzése mellett a kikapcsolódást, a szabadidő hasznos eltöltését segítik. Mintát adnak
az ünnepre való felkészüléshez, az ünnepléshez, az ünneplés utáni teendők végzéséhez. A
„kezdeményezőképesség és a feladatvégzésre vállalkozás” fejlesztését szolgálja a tervezés,
szervezés, irányítás, vezetés feladataival való ismerkedés, a kommunikáció, az egyeztetés, a
feladatok megosztása, részfeladatok elvállalása és végrehajtása, a kockázati tényezők
mérlegelése, a munkavégzés egyénileg és csapatban, a tapasztalatok (eredményesség és etikus
magatartás) életkornak megfelelő értékelése, elemzése, s ezek megszívlelése.
A gyalogos közlekedés alapvető tudnivalóinak, a veszélyhelyzetek és a balesetek
megelőzését célzó szabályok megismerése és azok szituációs játékokban való élményszerű
alkalmazása megalapozza a biztonságos és önálló közlekedéshez szükséges szokások
kialakulását.
Órakeret
16 óra
Az iskolaérettségi kritériumok szerint elvárt szinten: élmények,
tapasztalatok elmondása; lakhely ismerete; családtagok és rokonok
Előzetes tudás
bemutatása; alapvető viselkedési szabályok betartása.
Tapasztalatszerzés a közvetlen természeti, társadalmi és technikai
környezet megismertetése és megismerése során.
A környezet- és egészségtudatosság egyes elemeinek megalapozása.
A tematikai egység A családkép és a családi otthon képének alakítása.
nevelési-fejlesztési A rendszeresség és a rendszeretet iránti igény formálása.
Együttműködési képesség kialakítása a családtagokkal, az
céljai
iskolatársakkal, felnőttekkel.
Szókincsbővítés.
Az önismeret fejlesztése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
1.1. Élet a családban
Magyar
nyelv
és
Hétköznapok és ünnepek eseményeinek megkülönböztetése.
irodalom:
Családtagok bemutatása családrajzzal, síkbábokkal.
szókincsbővítés,
Családi szerepek.
szövegalkotás,
Ajándékok készítése családtagok számára, különböző alkalmakra.
beszédkultúra,
kommunikáció.
1.2. Biztonságos otthon
Házimunkák számbavétele. Munkamegosztás a családban.
Környezetismeret:
Háztartási eszközök, gépek használatának lehetőségei.
család,
egészséges
Otthoni balesetek megelőzése.
Veszélyforrások a háztartásban: sérülést okozó tárgyak, életmód,
tűzgyújtóeszközök, gáz, elektromosság, gyúlékony, maró, illetve növényismeret,
mérgező vegyszerek, romlott ételek. Veszélyt jelző piktogramok évszakok, napszakok,
időjárási
tényezők,
megismerése.
Tematikai egység

1. Család, otthon, háztartás
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1.3. Családi időbeosztás
lakhelyek, higiéné.
unMkaidő, tanulási idő, szabadidő, pihenés ideje. Időbeosztás
megbeszélése, napirend készítése.
Matematika:
Egészséges és helyes szabadidős tevékenységek felsorolása, tájékozódás térben és
időben - időtartam,
ismertetése, megbeszélése.
Rajzos programajánlat készítése.
nap, napszakok.
1.4. Tisztaság és rend
Erkölcstan: Én és a
Tisztaság és rend a környezetünkben.
Az otthon tisztasága, munka- és a taneszközök épen és rendben közvetlenebb és tágabb
környezetem,
tartása.
közösségeim, társaim.
Alapvető takarítószerek és eszközök használata.
Családtagok, családi,
Személyes higiéné, tisztálkodás szabályainak ismerete.
baráti
kötődések,
Környezetünk tisztán tartása.
szeretetkapcsolatok, a
Takarékosság energiával, vízzel.
környezetnek
való
A szelektív hulladékgyűjtés célja, jelentősége és megvalósítása.
megfelelés szándéka,
1.5. Táplálkozás
beilleszkedés.
Az egészséges, korszerű táplálkozás alapelemei.
Étrend összeállítása képek válogatásával.
Zöldség- és gyümölcstál, szendvics készítése.
1.6. Testápolás
Higiéné. Testápolás (kézmosás, körömápolás, mosakodás,
fürdés, hajmosás, intim területek tisztántartása) eszközei és
anyagai.
1.7. Célszerű öltözködés
A napszaknak, évszaknak, hétköznapi tevékenységeknek és ünnepi
alkalmaknak megfelelő öltözködés.
Ruhadarabok
válogatása,
csoportosítása,
hajtogatása.
Szekrényrendezés.
Öltöztetőbaba modell ruhatárának rajzolása, öltöztetése.
1.8. Növényápolás, állatgondozás
Otthoni és iskolai szobanövényeink ápolása és védelme. A
növények életfeltételeinek biztosítása.
Hobbiállatok gondozása, felelős állattartás.
Család, családtag, életmód, lakhely, családi ház, lakás, otthon, közösség,
háztartás, háztartásvezetés, házimunka, veszélyforrás, baleset, háztartási
Kulcsfogalmak/ eszköz, háztartási gép, háztartási baleset, munkamegosztás, ünnep,
egészséges életmód, táplálkozás, higiéné, testápolás, öltözködés,
fogalmak
időbeosztás, napirend, szabadidő, környezet, környezetvédelem,
takarékosság, hulladék, szelektív hulladékgyűjtés.
Egyszerű mondatok megfogalmazása célnyelven a napirenddel
kapcsolatban. Néhány étel, ruhaféle, testrész, tisztálkodási eszköz,
Célnyelvi
családtagok megnevezése. Környezetvédelemhez kapcsolódó szavak
specialitások használata. Néhány házimunka megnevezése. Egészséges és
egészségtelen ételek megnevezése,étkezési szabályok megfogalmazása
egyszerű mondatokkal célnyelven.
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Órakeret
32 óra
Az iskolaérettségi kritériumok szerint elvárt szinten: az óvodáskorban
használt, megmunkált anyagok és készített tárgyak ismerete; az
anyagok tulajdonságainak megállapítása érzékszervi vizsgálattal;
Előzetes tudás
anyagalakítás:
gyurmázás,
formázás,
hajtogatás, nyírás;
eszközhasználat: író- és rajzeszközök, olló; szabálykövetés,
mintakövetés, önállóság a tevékenységek során.
Információk célzott keresése tapasztalati úton (megfigyeléssel),
valamint a tanár által bemutatott nyomtatott (rövid szöveg, egyszerű
ábra, rajz, kép), illetve elektronikusan megjelenített (kép, hang, videó)
forrásokban.
A munka során felhasználandó anyagok technológiai tulajdonságainak
megtapasztalása, irányított (felhasználás célja szerinti) vizsgálata. A
nyert információk alapján a megfelelő technológia kiválasztása
segítséggel.
Alkotás folyamata a probléma felismerésétől a megoldáson keresztül az
A tematikai egység értékelő elemzésig.
nevelési-fejlesztési Kézügyesség fejlesztése.
céljai
Az eszközök célnak és rendeltetésnek megfelelő használata.
Szabálykövetés. Rend és tisztaság a munkakörnyezetben.
Tanulási szokások (sorrendiség, időbeosztás, hatékonyság) alakítása.
Az anyagok, az energia, az idő célszerű és takarékos, egészség- és
környezettudatos felhasználása a szabályok, előírások és a kapott
utasítások szerint. A használt eszközök megóvása.
Figyelem és elővigyázatosság; a tervezett és az aktuálisan végzett
tevékenységgel kapcsolatos veszélyérzet kialakítása, törekvés a
biztonságra. Balesetvédelmi rendszabályok ismerete. Segítségkérés
baleset esetén.
Tematikai egység

2. Tárgyi kultúra, technológiák, termelés

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

2.1. Az anyagok
Vizuális
kultúra:
Az anyagok fajtái, tulajdonságai, felhasználhatóságuk.
vizuális megjelenítés.
Anyagvizsgálatok érzékszerveinkkel (látás, tapintás útján).
A természetes és az átalakított anyagok csoportosítása
Környezetismeret:
megfigyelhető tulajdonságaik alapján.
anyagok,
2.2. Képlékeny anyagok, papír, faanyagok, fémhuzal, szálas érzékszervek,
érzékelés.
anyagok, textilek alakítása
Képlékeny anyagokból (gyurma, só-liszt gyurma, agyag, tészta)
Matematika:
egyszerű formák alakítása gyúrással, lapítással, gömbölyítéssel,
Tárgyak
hengerítéssel, mélyítéssel, mintázással.
tulajdonságainak
Papír alakítása tépéssel, hajtogatással, nyírással, ragasztással.
kiemelése;
Fűzőlapmunka.
Faanyagok (hurkapálca, fenyőléc) megmunkálása tördeléssel, összehasonlítás,
azonosítás,
darabolással, csiszolással.
megkülönböztetés,
Fémhuzal alakítása hajlítással.
Szálas anyagok, fonal jellemzőinek vizsgálata (elemi szál, ágak, osztályokba sorolás,
halmazképzés.
sodrat).
Tárgyak, alakzatok,
Egyszerű fonalmunkák (sodrás, fonás, csomózás, pompon
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készítése) és egyéb kézműves technikák (nemezelés, gyöngyfűzés).
Gombfelvarrás.
Síkbábok készítése papír, fa, fonal és textilanyagok
felhasználásával.
Tárgyak készítése természetes anyagokból (termésekből, csuhéból
stb.)
Maradék anyagokból és hulladékból készíthető tárgyak.
Takarékos anyagfelhasználás.
A végzett tevékenységekkel kapcsolatos mesterségek régen és
napjainkban.

összehasonlítása
mérhető
tulajdonságaik szerint;
mérés, becslés.

Magyar nyelv és
irodalom: szövegértés
(egyszerű,
rövid
útmutató
jellegű
szövegek
olvasása,
értelmezése,
rövid
2.3. Építés
szövegben
az
Építés építőelemekből (pl. konstrukciós játékok – faépítő,
események
fémépítő, Lego – felhasználásával) utánzással, kép és rajz alapján,
sorrendjének
illetve önálló elképzeléssel.
felismerése).
Erkölcstan:
az
alkotó ember és az
épített világ tisztelete,
értékek óvása.
Anyag, anyagvizsgálat, anyagi tulajdonság, becslés, mérés, méret,
Kulcsfogalmak/ szélesség, hosszúság, magasság, természetes anyag, átalakított anyag,
sablon, mintaelem, szálas anyag, fonás, csomózás, nemezelés,
fogalmak
.anyagtakarékosság, újrahasznosítás, építmény, építőelem
Célnyelvi
specialitások

Fa, papír, fonal, textil megnevezése célnyelven ill. néhány tulajdonság
használata pl. kemény, puha. Az anyagok formálásával kapcsolatos
kifejezések értése célnyelven, pl. tépés, nyírás, hajtogatás, csomózás,
gömbölyítés stb. Az eszközök megnevezése célnyelven, egyszerű
kifejezések megértése.

Tematikai egység

Előzetes tudás

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

Órakeret
6 óra
Az iskolaérettségi kritériumok szerint elvárt szinten: közlekedés és
óvatosság – fegyelmezett viselkedés a közlekedési környezetben; a
család közlekedési szokásai; az óvoda (majd iskola) és a lakóhely
közötti közlekedés lehetőségei; élmények, tapasztalatok a településen
belüli közlekedésről.
A biztonságos és fegyelmezett gyalogos közlekedési ismeretek
alapjainak kialakítása.
Figyelem és elővigyázatosság; a közlekedéssel kapcsolatos veszélyérzet
kialakítása, törekvés a biztonságra. A közlekedési balesetek okainak
azonosítása, a megelőzés, az elhárítás, a segítségnyújtás lehetőségeinek
megismerése és gyakorlása.
Az utazással kapcsolatos illemszabályok megismerése.
3. Közlekedés
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Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
3.1. Gyalogos közlekedés szabályai
Környezetismeret:
A gyalogos közlekedés alapszabályainak megismerése.
közlekedési eszközök.
A közlekedés irányított megfigyelése, szabályainak értelmezése.
Magyar nyelv és
Szabálykövető magatartás a közlekedési környezetben.
A közlekedésben való részvétel gyakorlása. Átkelés az úttesten.
irodalom:
A forgalomirányítás jelzései: a közlekedési jelzőlámpa, a rendőri szókincsbővítés,
karjelzések és a gyalogos közlekedésnél jelentős jelzőtáblák fogalommagyarázat,
képi
jelzések
és
ismerete.
szóbeli
utasítások,
3.2. A közösségi közlekedés viselkedési szabályai
szövegértés
(képi,
A biztonságos, udvarias közösségi közlekedés szabályai.
Az időjárás és a napszakok befolyása a gyalogosok és a járművek ikonikus kódok és
szövegek jelentésének
közlekedésére.
Az utazással kapcsolatos magatartásformák megismerése és egymásra
vonatkoztatása,
gyakorlása.
párosítása).
3.3. A közlekedésben rejlő veszélyek
A gyermekbalesetek okai, forrásai, megelőzésük.
A veszélyhelyzetek elemzése, megbeszélése, megelőzési stratégiák
kialakítása.
Helyes magatartás a baleseti helyszínen.
Gyalogos közlekedés, közlekedési szabály (KRESZ), közút,
Kulcsfogalmak/ gyalogátkelőhely, úttest, járda, megállóhely, jelzőlámpa, jelzőtábla,
forgalomirányítás, tömegközlekedés, jármű, sorompó, baleset, biztonság,
fogalmak
biztonsági öv, gyerekülés, gyerekzár
Célnyelvi
A közlekedésben való részvétel gyakorlása – úttest, járda, jobb, bal
specialitások
szavak használata célnyelven. Közlekedési eszközök megnevezése,
használatukkal kapcsolatos egyszerű mondatok megértése célnyelven.

Órakeret
10 óra
Az iskolaérettségi kritériumok szerint elvárt szinten: a családi, baráti,
iskolai és egyéb közösségi rendezvényeken szerzett élmények és
Előzetes tudás
tapasztalatok.
Tapasztalatszerzés a környezetből, a tapasztalatok megfogalmazása,
rögzítése.
A saját felelősség belátása, vállalása és érvényesítése a közvetlen
A tematikai egység környezet alakításában.
nevelési-fejlesztési Kölcsönös odafigyelés, alkalmazkodás a társakhoz, együttműködés a
tevékenységek során, a feladatok megosztása, részfeladatok elvállalása
céljai
és végrehajtása.
Az ünnepléshez kötődő viselkedéskultúra és öltözködéskultúra
elemeinek elsajátítása és betartása.
Tematikai egység

4. Közösségi munka, közösségi szerepek
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Ismeretek/fejlesztési követelmények
4.1. Családi rendezvények, ünnepek, események
Születésnap, névnap, házassági évforduló megünneplése, az ezekkel
kapcsolatos szokások, hagyományok.
Esküvő, temetés, baráti összejövetelek célja, az ezeken való
viselkedés szabályai.
Példaadás, mintakövetés, programszervezés, a rendezvényhez illő
környezet megteremtése.
Meghívó, kellékek, ajándékok készítése. Az ajándékozás kultúrájának
elsajátítása.
A tapasztalatok megbeszélése.
4.2. Iskolai és osztályrendezvények
Iskolai és osztályrendezvények (pl. Mikulás, Karácsony, Farsang,
Anyák
napja,
Gyermeknap,
osztálykirándulás,
sportnap,
játszódélután, nemzeti ünnepek) előkészítése. A helyszín
berendezésével, az ünneplés lebonyolításával kapcsolatos tudnivalók.
A szükséges kellékek (meghívó, programfüzet díszletek, jelmezek
stb.) előállítása vagy beszerzése.
A biztonságos környezet megteremtése.
A közös tapasztalatok megbeszélése, az átélt érzések
megfogalmazása.
4.3. A közösségért végzett munka
Teremdekoráció készítése a tanult technikák alkalmazásával.
Az iskola esztétikus, harmonikus külső és belső környezetének
alakítása.
A munka megszervezése, lebonyolítása, értékelése.
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Kapcsolódási pontok
Környezetismeret:
szokások,
hagyományok,
jeles
napok,
családi
és
közösségi ünnepek.
Erkölcstan:
családi
hagyományok,
ünnepek,
élmények
feldolgozása, játékok.
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Kulcsfogalmak/ Rendezvény, ünnep, jeles nap, népszokás, munkaszervezés, program,
dekoráció.
fogalmak
Célnyelvi
specialitások Néhány ünnepnap megnevezése célnyelven. Néhány viselkedési szabály
megfogalmazása célnyelven

A természeti, a társadalmi és a technikai környezet megismert
jellemzőinek felsorolása.
Tapasztalatok az ember természetátalakító (építő és romboló) munkájáról.
A
család
szerepének,
időbeosztásának
és
egészséges
munkamegosztásának megértése, káros sztereotípiák lebomlása.
A háztartási és közlekedési veszélyek tudatosulása, egészséges
veszélyérzet.
Alapvető háztartási feladatok, eszközök, gépek és az ezekkel kapcsolatos
veszélyforrások ismerete.
Példák ismerete az egészséges, korszerű táplálkozás és a célszerű
öltözködés terén.
A
hétköznapjainkban
használatos
anyagok
felismerése,
tulajdonságaik megállapítása érzékszervi megfigyelések és vizsgálatok
alapján, a tapasztalatok megfogalmazása.
A fejlesztés várt Életkori szintnek megfelelő problémafelismerés, problémamegoldás.
eredményei a két Anyagalakításhoz kapcsolódó foglalkozások megnevezése, az érintett
évfolyamos ciklus szakmák, hivatások bemutatott jellemzőinek ismerete.
Célszerű takarékosság lehetőségeinek ismerete.
végén
Képlékeny anyagok, papír, faanyagok, fémhuzal, szálas anyagok,
textilek magabiztos alakítása.
Építés mintakövetéssel és önállóan.
Az elvégzett munkáknál alkalmazott eszközök biztonságos, balesetmentes
használata.
A munka közbeni célszerű rend, tisztaság fenntartása.
Elemi higiéniai és munkaszokások szabályos gyakorlati alkalmazása.
Aktív részvétel, önállóság és együttműködés a tevékenységek során.
A közlekedési veszélyforrások tudatosulása. Az úttesten való átkelés
szabályainak tudatos alkalmazása. A kulturált és balesetmentes
járműhasználat (tömegközlekedési eszközökön és személygépkocsiban
történő utazás) szabályainak gyakorlati alkalmazása.
Az alkalmakhoz illő kulturált viselkedés és öltözködés

Célnyelvi
specialitások

A megfigyelt anyagok vizsgált tulajdonságainak felismerése,
megnevezése konkrét tárgyakon célnyelven is. Az elvégzendő
munkákhoz szükséges eszközök és szerszámok megnevezése
célnyelven. A biztonságos gyalogos közlekedés szabályainak ismerete,
járművek megnevezése, egyszerű mondatok megértése célnyelven. A
háztartás ismert feladatainak és veszélyforrásainak megnevezése
célnyelven. Példák sorolása célnyelven az egészséges táplálkozásról az
ember életében.
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3–4. évfolyam
A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja a 3–4. évfolyamon, hogy a
kulcskompetenciák további fejlesztésével a gyermek bővítse az életkori sajátosságainak
megfelelő szinten az őt közvetlenül körülvevő világról szerzett tapasztalatait és ismereteit. A
mindennapok gyakorlatában egyre inkább nélkülözhetetlen életviteli ismeretek mellett a
kézügyesség és az alkotó fantázia fejlesztésével a gyermekek az örömteli tanulásra és
munkavégzésére kapnak ösztönzést. Egyre alaposabban és egyre többet ismernek meg az
erkölcsi értékekből, a megőrzendő szokásokból, a nemzeti hagyományokból, a magyar
kultúrából. A tevékenységek közbeni magatartási szabályok betartása különösen fontos, ez
megalapozza az emberek közötti kapcsolatok, illetve a társadalmi érintkezés bonyolult
illemszabályainak elsajátítását. Az önállóságra törekvés ösztönzése új tanulási-tanítási
módszerek alkalmazását igényli, amelyekhez az egyéni munkálkodás mellett csoportmunka is
szükséges. Javarészt még bemutatás utáni mintakövetéssel készülnek a munkadarabok, de
egyre önállóban, a saját műveleti sorrendet is követve. A kivitelezés során a kézügyesség, a
mozgáskoordináció, a testtartás, az erőkifejtés továbbfejlesztése közben az anyag, a forma, a
szerkezet, a funkció és az esztétikum összefüggései is érvényesülnek. Kiemelten fontos cél a
helyes munkafogások és a célszerű, balesetmentes szerszámhasználat betartása. A folytatódó
népi tárgyalkotó tevékenységek a már megismert anyagok felhasználását, a művészi kifejezés
sokféleségét tükrözik. A szókincs bővítése és a szaknyelvi elemek használata továbbra is
játékos keretek közt történik. Mindeközben a műszaki rajzi ismeretek megalapozása is
elkezdődik.
Az önkiszolgálás és a segítő tevékenységek az életkornak megfelelően, a családi és
közösségi munkamegosztás keretei közötti tudatos feladatvállalással fejlődnek tovább. Egyre
határozottabb fejlesztési cél az egészség- és környezettudatos életvitel megalapozása.
A közlekedési kultúra a gyalogos közlekedés alapvető szabályainak készségszintű
alkalmazása után a kerékpáros és a tömegközlekedésben való önálló részvétellel, a
biztonságos közlekedés magatartási követelményeinek elsajátításával gazdagodik.
A közösségi munka, a közösségi szerepek további gyakorlása az egyéni
együttműködési készség és a csoportkoherencia fejlődését szolgálja.

Tematikai egység
Előzetes tudás

1. Család, otthon, háztartás
Közvetlen
tapasztalatok
megfogalmazása
tevékenységeinek szerepéről.
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Egészséges családi munkamegosztás és elemi munkaszokások ismerete.
Cselekvő hozzáállás, személyes felelősségvállalás példáinak ismerete.
Odafigyelés a környezetre, együttműködés a családi és az iskolai
közösségben.
Természeti, társadalmi és technikai környezetünk és a megtapasztalt
természetátalakító munkák alapvető ismerete.
Információszerzés a problémák megoldására irányuló tevékenységekkel
kapcsolatban, és a kapott információk felhasználása.
Értékek közvetítése által a pozitív akarati tulajdonságok fejlesztése.
Az elvárt jó magatartási elemek (engedelmesség, alkalmazkodás,
udvariasság) gyakoroltatása és a tulajdonságok tárházának bővítése
(önállóság, határozottság, segítőkészség, közösségi érzés, másokon való
A tematikai
egység nevelési- segítés, tolerancia) a tevékenységek végzése közben.
Elvárások, normák megfogalmazása, közösségi egyeztetése,
fejlesztési céljai
betartásuk elvárása, az együttműködés és egymás munkájának jó
szándékkal történő értékelése, érzések és ellenérzések építő jellegű
kifejezése, a vélemények nyílt közlése, egyszerű indoklása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
1.1. Önkiszolgálás, vendéglátás
Környezetismeret:
Az életkornak, fejlettségnek megfelelő, különböző élethelyzetekben család,
rokonság,
történő önkiszolgáló tevékenység gyakorlása.
hétköznapok
és
Egyszerű hideg étel (pl. szendvics, hidegtál) elkészítése. Teafőzés.
ünnepi
alkalmak,
Vendéglátás. Néhány egyszerű vendégváró étel, csemege emberi
test,
elkészítése.
egészséges életmód.
Asztalterítés és tálalás szabályai. Szalvétahajtogatás.
Magyar nyelv és
1.2. Családi ünnepek
irodalom:
Ünneplés a családban. Családi szokások és hagyományok.
szövegértés,
Az ünnep hangulatát kifejező dekoráció készítése.
szövegalkotás,
Ajándékkészítés, csomagolás. Az ajándékozás módja, formája.
szaknyelv használata,
1.3. Gazdálkodás a háztartásban
Takarékosság alapanyaggal, energiával, idővel, pénzzel, beszédkultúra,
kommunikáció.
fogyasztási cikkekkel.
Bevételek, kiadások. Zsebpénz kezelése, beosztása.
Matematika:
1.4. Egészségünk
Egészség és betegség fogalma. Betegségek tünetei. Betegségek problémamegoldás,
elleni védekezés módjai. Betegápolás (egyszerű gondozási számok,
alapműveletek,
műveletek).
Egészségkárosító és környezetszennyező hatások a háztartásban. becslés.
Megelőzés, kármentesítés.
Erkölcstan: egészség
Elemi elsősegély-nyújtási ismeretek.
Segélyhívószámok (mentők, tűzoltók, rendőrség). A telefonos és környezeti hatások,
önismeret, felelősség,
segélyhívás szabályai.
példakép,
1.5. Önismeret
Önismeret, felelősségvállalás, tudatosság a munkák végzésekor. kapcsolatépítés,
kapcsolattartás.
Önellenőrzés, hibák javítása.
1.6. A háztartásban használt vegyszerek
A háztartásban használt vegyszerek (pl. tisztítószerek,
kozmetikumok, festékek, ragasztók) használati utasításainak
tanulmányozása.
Környezetbarát termékek előnyben részesítése. Házi praktikák
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gyűjtése, ismertetése.
Életvitel, élettér, élővilág, tárgyi (épített) környezet, gazdálkodás,
költségvetés, bevétel, kiadás, megtakarítás, zsebpénz, szolgáltatás,
Kulcsfogalmak/
segélyhívószám, mentő, tűzoltóság, rendőrség, mosószer, tisztítószer,
fogalmak
használati utasítás, egészség, betegség, járvány, betegápolás

Célnyelvi
specialitások

Példák sorolása az egészséges táplálkozásról és annak fontosságáról
az ember életében, célnyelven történő megnevezéssel is. Néhány
baleseti betegség megnevezése célnyelven pl. áramütés, égés stb.
Egyszerű mondatok alkotása célnyelven a helyes és helytelen
táplálkozásról. Az egészséges és kulturált étkezés szabályainak
bemutatása, megbeszélése célnyelven is. Testápolással kapcsolatos
kifejezések értése célnyelven. Telefonos segélyhívás szabályai
célnyelven is.

Órakeret
32 óra
A feladatmegoldáshoz szükséges információk szerzése és célszerű
felhasználása.
Előzetes tudás
Tárgyak elkészítése segítséggel, mintakövetéssel.
Eszközök biztonságos alkalmazása, tapasztalatok megfogalmazása.
Természetes anyagok felismerése.
Tapasztalatszerzés a tárgyak, modellek készítéséhez felhasznált
anyagokról, eszközökről, technológiákról. A tapasztalatok
megfogalmazása, rögzítése.
Mintakövetéssel a feladat végrehajtási lépéseinek megtervezése, a
szükséges idő, anyag, munkamennyiség becslése.
A tevékenységhez használt szöveges, rajzos és képi minta
követéséből származó egyszerű utasítások, tervek végrehajtása.
Figyelem és elővigyázatosság; a tervezett és az aktuálisan végzett
A tematikai
tevékenységgel kapcsolatos veszélyérzet kialakítása, törekvés a
egység nevelésibiztonságra.
fejlesztési céljai
A tevékenységhez kapcsolódó baleseti veszélyek és más biztonsági
kockázatok felismerése és megelőzése, a segítségnyújtás lehetőségeinek
ismerete.
Az eszközök célnak és rendeltetésnek megfelelő, biztonságos
használata. Kézügyesség, mozgáskoordináció, jó testtartás, megfelelő
erőkifejtés képességének fejlesztése.
Munka közbeni célszerű rend, tisztaság fenntartása, törekvés a
takarékosságra.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
2.1. Ismerkedés a felhasznált anyagok tulajdonságaival
Környezetismeret:
Anyagvizsgálat szemrevételezéssel, tapintással, szaglással.
anyagi tulajdonságok.
Az
anyagok
felhasználási
lehetőségeiket
befolyásoló
Matematika: mérés,
tulajdonságai.
becslés, szerkesztés.
2.2. Tárgyak készítése, technológiák elsajátítása
Kézi varrás és hímzés eszközei (varrótű, hímzőtű, varrócérna,
kultúra:
hímzőcérna, szabóolló, gyűszű), alapöltései (előöltés, tűző öltés, Vizuális
pelenkaöltés), díszítőöltések (pl. száröltés, láncöltés, laposöltés, rajzeszközök
Tematikai egység

2. Tárgyi kultúra, technológiák, termelés
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keresztöltés, gobelin-öltés), hímzések gyakorlása.
Szabás előrajzolással, minta vagy sablon alkalmazásával.
Munkadarab
készítése
választott
népi
minta
szerinti
díszítőöltésekkel.
Körmönfonás, szalagszövés. Textilek készítése fonalból szövéssel.
Szövött anyagok, filcanyagok felhasználása.
Ujjbábok készítése.
Egyszerű használati tárgyak, dísztárgyak, játékok, ajándékok
készítése természetes anyagok, papír, textil, bőr, fa, fonal, fémdrót,
illetve maradék- vagy hulladékanyagok, -tárgyak felhasználásával
minta vagy rajz alapján.
Mérés, előrajzolás, méretre alakítás gyakorlása.
Épületmakett és járműmodell készítése különféle anyagokból, vagy
konstrukciós játékok (pl. faépítő, fémépítő, Lego) felhasználásával
minta, kép, illetve rajz alapján.
A munkahely célszerű rendjének fenntartása.
Baleset-megelőzés. Kéziszerszámok biztonságos alkalmazása,
tárolása, veszélyforrások felismerése tárgykészítés közben,
segítségnyújtás.
2.3. Ismerkedés a műszaki ábrázolás elemeivel
Mérés eszközei, használatuk. Méretazonosság megállapítása.
Vonalfajták (vastag, vékony, folytonos, szaggatott, pontvonal).
Körvonalrajz, alaprajz, vázlatrajz felismerése, készítése.
2.4. A technika vívmányainak mindennapi használata
A háztartásban lévő eszközök, berendezések és a megismert
egyszerű termelési (készítési) folyamatok, valamint fogyasztási
cikkek azonosítása.
Neves magyar, illetve külföldi találmányok, feltalálók.
Technikatörténeti érdekességek.
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használata,
jellemzői.

épületek

Erkölcstan: Szellemi
termékek
az
emberiség
szolgálatában.
A tudás hatalma.
A világ megismerése.
Tárgyaink világa.
A világ öröksége.
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Anyag, alapanyag, termék, szerszám, fizikai tulajdonság, technológiai
tulajdonság, anyagvizsgálat, termelés, makett, modell, minta,
Kulcsfogalmak/
körvonalrajz, alaprajz, méret, mérés, veszélyforrás, baleset,
fogalmak
segítségnyújtás.

Célnyelvi
specialitások

Tematikai egység

Előzetes tudás

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Hosszúság mértékegységei célnyelven, ismerkedés néhány angol
hosszúságmértékkel. Szélesség, hosszúság megnevezése célnyelven.
Egyszerű alaprajzok készítése, jellemzése célnyelven. A feladat
elképzelése, megoldási tervek készítése célnyelven történő
megnevezéssel. A kész munka összehasonlítása a tervekkel, egyszerű
mondatokkal célnyelven is.
Órakeret
8 óra
Az úttesten való átkelés szabályainak fegyelmezett és tudatos alkalmazása.
Helyes viselkedés csoportos közlekedési helyzetben.
A gyalogosok közlekedését szabályozó elemi közlekedési jelzések, táblák,
lámpák, útburkolati jelek ismerete.
Viselkedési normák, illemszabályok ismerete a helyi közösségi közlekedésben.
A biztonságos, fegyelmezett, tudatos gyalogos közösségi közlekedési
magatartás és szokások megszilárdítása.
A közösségi közlekedési környezet és a gyalogos közlekedési szabályok
ismerete.
Figyelem és elővigyázatosság; a közlekedéssel kapcsolatos veszélyérzet
kialakítása, törekvés a biztonságra.
A közlekedési balesetek lehetséges okainak felismerése, a megelőzés, az
elhárítás és a segítségnyújtás lehetőségeinek megismerése és gyakorlása.
A kerékpár felépítésének és működésének megismerése. Kerékpározás
forgalomtól elzárt területen és kerékpárúton.
A városi, országúti, vasúti, vízi és légi közlekedés szerepének átlátása,
eszközeinek megismerése.
3. Közlekedés

Ismeretek/fejlesztési követelmények
3.1. Gyalogos közlekedési ismeretek
A gyalogos közlekedés szabályai, lakott területen és lakott
területen kívüli közlekedés. A gyalogos közlekedés
elsőbbségi helyzetei.
Közlekedési terepasztal készítése természetes anyagok,
hulladéktárgyak és egyéb építőelemek (pl. konstrukciós
játékok – faépítő, Lego) felhasználásával, közlekedési
szituációk megjelenítéséhez.
3.2. Kerékpározási alapismeretek
A kerékpár részei, működése, közlekedésbiztonsági
állapota, kötelező felszerelési tárgyai, biztonsági eszközök.
Közlekedés lakó-pihenőövezetben, kerékpárúton. A
kerékpárút közlekedési jelzései. Jelzőtáblatípusok –
elsőbbséget jelző táblák, veszélyt jelző és tilalmi táblák. Az
úttest részei. Útburkolati jelek.
Kerékpárosok és gyalogosok viszonya a közösen használt
területeken.
152

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és irodalom:
beszédértés,
szaknyelvhasználat,
szövegértés, piktogramok.
Környezetismeret:
lakóhelyismeret,
térképismeret.
Erkölcstan:
közlekedési
morál,
udvariasság,
kommunikáció.
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3.3. Közösségi közlekedés és morál a tömegközlekedésben
Viselkedési normák a közlekedési környezetben.
Jegyvásárlás, jegykezelés, leszállási szándék jelzése.
Balesetmentes, fegyelmezett viselkedés a helyi közlekedési
járműveken.
3.4. Közlekedési eszközök, környezet- és egészségtudatos
közlekedés
A szárazföldi, vízi és légi közlekedés eszközei.
Közlekedési
környezetünk
veszélyforrásai:
figyelmetlenségből, szabályok be nem tartásából fakadó
balesetveszély, levegőszennyezés.
Egészségünk és a gyalogos, ill. kerékpáros közlekedés közötti
kapcsolat.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Célnyelvi
specialitások

Tematikai egység
Előzetes tudás

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Úttest, kerékpárút, gyalogos forgalom, fényjelző készülék, alul- és
felüljáró, útburkolati jel, közösségi (tömeg)közlekedés, helyi és
helyközi közlekedés, kerékpározás, forgalomtól elzárt terület,
irányjelzés, bekanyarodás, károsanyag-kibocsátás, légszennyezés,
védőfelszerelés, biztonsági szabály, udvariassági szabály.
Közlekedési eszközök csoportosítása példákkal célnyelven.
Tömegközlekedéssel kapcsolatos kifejezések gyűjtése, egyszerű
élethelyzetek eljátszása. A közlekedéssel kapcsolatos utasítások,
mondatok megértése angolul.

4. Közösségi munka,
Órakeret 12 óra
közösségi szerepek
A családi, baráti, iskolai és egyéb közösségi rendezvényeken szerzett
élmények és gyakorlati tapasztalatok.
Néhány szokás, hagyomány ismerete.
A megbeszélt öltözködési és viselkedési szabályok betartása.
Kulturált ünneplés.
Közös értékek, szokások, hagyományok őrzése.
A szabadidő hasznos eltöltésének tudatosítása.
Az ünnepre való felkészülés, ünneplés, ünneplés utáni teendők
végzésének természetes és megőrzendő szokásként való kezelése.
Ismerkedés a tervezés, szervezés, irányítás, vezetés feladataival,
folyamatos kommunikáció, egyeztetés.
Alkalmassá tétel a feladatok megosztására, részfeladatok egyre
önállóbb végrehajtására.
A kockázati tényezők felismerése, mérlegelése.
Munkavégzés egyénileg és csapatban.
A tapasztalatok (eredményesség és etikus magatartás) értékelése,
elemzése, s ezek megszívlelése.
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Ismeretek/fejlesztési követelmények
4.1. Iskolai és osztályrendezvények
Iskolai és osztályrendezvények (pl. Mikulás,
Karácsony, Farsang, Anyák napja, Gyermeknap,
osztálykirándulás, sportnap, játszódélután, nemzeti
ünnepek) előkészítése. A helyszín berendezésével, az
ünneplés lebonyolításával kapcsolatos tudnivalók.
A szükséges kellékek (meghívó, programfüzet
díszletek, jelmezek stb.) előállítása vagy beszerzése.
A biztonságos környezet megteremtése.
A közös tapasztalatok megbeszélése, az átélt érzések
megfogalmazása.
4.2. A közösségért végzett munka
A közösségi tér alakítása: teremdekoráció, faliújság
készítése.
Az iskola esztétikus, harmonikus külső és belső
környezetének alakítása.
A munka megszervezése, lebonyolítása, értékelése.

Környezetismeret:
szokások,
hagyományok, jeles napok, családi
és közösségi ünnepek.
Magyar
nyelv
és
irodalom:
szövegalkotás, egyszerű tipográfiai
eszközök használata.
Erkölcstan:
hagyományok,
szokások,
ünnepek,
élmények
feldolgozása.

Közösségi munka, közösségi szerep,
rendezvény, ünnep, munkaszervezés,
programszervezés.
Renddel
kapcsolatos
szavak,
kifejezések
megnevezése
célnyelven.
Néhány
mondat
megfogalmazása az együtt végzett
munka öröméről célnyelven.

Kulcsfogalmak/ fogalmak

Célnyelvi specialitások

A fejlesztés várt
eredményei a
két évfolyamos
ciklus végén

Kapcsolódási pontok

Mindennapokban nélkülözhetetlen praktikus ismeretek – háztartási
praktikák – elsajátítása és begyakorlása.
Használati utasítások értő olvasása, betartása.
Sikerélmények (a felfedezés és önálló próbálkozás öröme, a motiváló
hatás érvényesülése tárgyalkotáskor).
A
hétköznapjainkban
használatos
anyagok
felismerése,
tulajdonságaik megállapítása érzékszervi megfigyelések és
vizsgálatok alapján, a tapasztalatok megfogalmazása.
Egyszerű tárgyak elkészítése mintakövetéssel.
Munkaeszközök célszerű megválasztása és szakszerű, balesetmentes
használata.
A gyalogosokra vonatkozó közlekedési szabályok tudatos készségszintű
alkalmazása.
A kerékpár használatához szükséges ismeretek elsajátítása.
Aktív részvétel, önállóság és együttműködés a tevékenységek során.
Elemi higiéniai és munkaszokások szabályos gyakorlati alkalmazása.
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Vizuális kultúra
1–2. évfolyam
Az általános iskola alsó tagozatán a fejlesztéscentrikus vizuális kultúra tanulása alapvetően
két célt szolgál: a kezdeti motiváltság és az örömteli alkotás fenntartását, valamint a vizuális
műveltség megalapozását.
A kisiskolások az iskolai tanulmányaik megkezdésekor általában már – életkoruknak
megfelelő szinten – használják a vizuális kifejezés bizonyos eszközeit. Az első iskolai
években mégsem ezek tudatosítása a tanító kiemelt feladata, hanem a változatos és a tanulók
érdeklődését felkeltő játékos feladatokkal, új technikákkal, kifejezési módokkal a
kifejezőképesség fejlesztése, a vizuális kommunikáció alapját képező ismeretek szinte
észrevétlen átadása a játékos gyakorlati feladatokon keresztül, a gyerekek életkori
sajátosságaiból fakadó önkifejezési kedv és a kifejezés, alkotás felszabadultságának további
ösztönzése. Ebben az életkorban kezdődik a valós terek tudatos használata. Az épített
környezeti nevelés során a gyerekek által ismert környezet (például iskola, otthon)
felfedezésén és különböző építő-alkotó játékokon keresztül fejlődik környezetük megfelelő
alakításának képessége. Fontos, hogy a gyerekek megőrizzék a kezdeti motiváltságot, hogy
örömteli legyen számukra az alkotás, hogy „játszva tanuljanak”.
A vizuális kultúra tanítása természetes módon kínálja az együttműködést más
művészetekkel és más tantárgyakkal (pl. anyanyelv, természetismeret), a vizuális nevelés
komplex, tantárgyakon átívelő jellegét hangsúlyozva. Fontos eszköz, hogy lehetőséget adjunk
a különböző művészeti ágak sajátos kifejező nyelvének megismerésére, a vizuálisan
érzékelhetőn túl más érzékszervi tapasztalatok kiaknázására is.
A vizuális fejlesztés hatékony módja, hogy a tananyagot problémakörökbe, életszerű
szituációkba ágyazva tárjuk a gyerekek elé. Fontos továbbá, hogy használjuk ki a tantárgy
adta alkotó lehetőségeket és – különösen az alsó tagozaton – a befogadó feladatokat is a
kreatív alkotás kereteiben oldjuk meg. Az alkotva befogadás elvének megvalósítása mellett
ismertessünk meg a gyerekekkel minél több művészeti alkotást; alkotó óráinkon
szemléltessük a témát és a technikát a művészet kezdeteitől napjaikig létrejött, valós esztétikai
értéket képviselő műalkotásokkal, beszélgetéseket is kezdeményezve ezekről.
Az első két évfolyamon a gyerekek életkori sajátosságaihoz alkalmazkodva a vizuális
kultúra részterületei közül a belső képek kialakulását segítő „Kifejezés, képzőművészet” és a
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„Tárgy- és környezetkultúra” elsősorban a tárgykészítés és téralkotás tevékenységével
kerüljön túlsúlyba.
Az életünket jelentősen befolyásoló jelenség a média, amely a vizuális kultúra
megkerülhetetlen része. A vizuális nevelés keretein belül zajló médianevelést célszerű már a
bevezető szakaszban elkezdeni, reagálva a gyerekek médiahasználati szokásaira, erősítve a
médiatudatosságot.
Az első két osztályban a médianevelés kiemelt célja a saját médiaélmények
feldolgozásán keresztül a reflektív médiahasználat fejlesztése, annak tudatosítása, hogy az
élményfeldolgozás során a médiaélmények átalakíthatóak. Az élményfeldolgozás hozzájárul a
médiatartalmak

közötti

tudatosabb

választás

igényének

megalapozásához,

illetve

megerősítéséhez is. A médiaszövegek kifejezőeszközeivel való ismerkedés nemcsak a
médiaszövegek olvasási készségét mélyíti el, hanem megalapozza azt a felismerést is, hogy a
médiaszövegek

mesterségesen

előállított

termékek,

konvenciókra

alapozó

nyelvi

konstrukciók, melyek üzeneteket közvetítenek. Ezen keresztül a valóság és fikció közötti
különbségtétel képessége is fejlődik. Az ismeretanyag átadását érdemes a gyerekek által
ismert és kedvelt médiatartalmakra építeni, ez az élményszerű feldolgozási mód a játszva
tanulás lehetőségét teremti meg. A gyerekek a megismert kifejezőeszközöket önálló kreatív
alkotások (rajzok, fotók, hangzó anyagok) elkészítése közben alkalmazni kezdik, ezáltal
tapasztalati úton mélyül a kifejezőeszközökről elsajátított ismeret. Többek között e
momentum az, amely ebben az iskolaszakaszban a média és mozgóképkultúra fejlesztési
feladatait szorosan összeköti a vizuális kultúra tantárggyal. Az olvasástanulás időszakában
különösen fontos az audiovizuális kultúra és a könyvkultúra kapcsolatának bemutatása. A
szövegolvasás és a médiaszöveg-olvasás tanulása összekapcsolható, kölcsönösen erősíthetik
egymást. Az olvasási készség fejlesztését és az olvasási kedv növelését célozzák azok a
kreatív gyakorlatok, amelyek során az életkorhoz igazodó mesék, történetek és rajzfilmes
adaptációik összehasonlítására, feldolgozására kerül sor. A személyes kommunikáció és a
közvetett kommunikáció közötti különbségek megismerése segíti a médiakörnyezetben való
tájékozódást, a tapasztalati valóság és a média által közvetített valóság közötti különbségek
felismerését. Mivel a gyerekek ebben az életkorban a valós tereken kívül a virtuális tereket is
használni kezdik, szükség van a virtuális terekhez kapcsolódó élmények feldolgozására is. Az
első két évben elsősorban a videojátékok használatával kapcsolatosan nyílik lehetőség az
élményfeldolgozásra.
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A fejlesztési célok tehát mind a vizuális kultúra, mind a mozgóképkultúra és
médiaismeret fejlesztési feladatai esetében tevékenységközpontú, kreatív, élményekkel telített
helyzetekben játékos, alkotó, önálló vagy csoportos feladatmegoldással érhetőek el.
Tematikai
egység/ Fejlesztési
cél
Előzetes tudás

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

Kifejezés, képzőművészet

Órakeret

Átélt élmények és események

12-12 óra

Életkornak megfelelő pszichomotoros fejlettség. Iskolaérettség.
Az érzékelés finomítása. Különböző észlelési tapasztalatok,
modalitások (látás, hallás, tapintás, szaglás, ízlelés) áttétele, „fordítása”.
Saját élmények feldolgozása, vizuális megjelenítése és a
kifejezőképesség fejlesztése a mondanivaló kifejezésének érdekében
történő eszköz megválasztásával. Közvetlen élmény képi és téri
megjelenítése. Színtapasztalatok gazdagítása, színismeretek bővítése.
Színérzék fejlesztése. Színdifferenciáló képesség fejlesztése. Természeti
látványok hangulatának visszaadása. Téralkotó és -ábrázoló képesség
fejlesztése játéktárgyakkal, térbeli manipulációval.

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

A közvetlen környezetben található tárgyak, jelenségek
minőségének (pl. illat, hang, zene, szín, fény, felület, méret,
mozgás, helyzet, súly) megtapasztalása különböző játékos
feladatok során, a célzott élménygyűjtés és vizuális
megjelenítés (pl. festés, rajzolás, kollázs, mintázás, makettezés)
érdekében, a vizuális nyelv alapvető elemeinek játékos
használatával.

Magyar nyelv és irodalom:
Figyelem
a
beszélgetőtársra.
Szöveg üzenetének, érzelmi
tartalmának megértése.

Korábban átélt események, élmények (pl. kellemes,
kellemetlen, hétköznapi, ünnepi, különleges, szokványos,
felkavaró, unalmas) felidézésének segítségével, látott,
hallott vagy elképzelt történetek (pl. tündérmesék, közösen
kitalált játékok, helyzetek, mesék, mesefolyamok)
megjelenítése sík és/vagy térbeli, plasztikai alkotásban (pl.
színes, grafikus, vegyes technikájú, mintázott vagy
konstruált) az elemi kompozíciós elvek figyelembevételével.

Ének-zene: emberi hang,
tárgyak hangja, zörejek
megkülönböztetése
hangerő, hangszín, ritmus
szerint.

Dráma és tánc: egyensúly-,
ritmus- és térérzékelés.

Környezetismeret: Anyagok
tulajdonságai,
halmazállapot-változás.
Kísérletek
oldatokkal,
fénnyel, hővel.
Erkölcstan: én magam,
szűkebb környezetem.
Matematika:
kiemelése, az
megértése.
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Kulcsfogalmak/ Érzékelés, önkifejezés, pont, vonal, folt, forma, tónus, szín, mintázat,
felület, sík, tér, grafikai és plasztikai eljárás, kompozíció.
fogalmak
- alapvető fogalmak, kifejezések célnyelvi ismerete, mint pl.
színek megnevezése, eszközök megnevezése
Célnyelvi
- egyszerű utasítások ismerete
specialitások
- értés, nem értés kifejezése
- tetszés, nem tetszés kifejezése

Órakeret
10 – 14
óra
Életkornak megfelelő pszichomotoros fejlettség. Iskolaérettség.
Előzetes tudás
Az illusztráció elemi fogalmának megértése, illusztráció készítése.
Képalkotó- és kifejező képesség fejlesztése. Komponáló képesség
fejlesztése a kiemelés eszközeivel. Vizuális fantázia (képzelőerő)
A tematikai
fejlesztése. Asszociációs készség, képzettársítási készség fejlesztése.
egység nevelésiPlasztikai érzék fejlesztése. Plasztikai minőségek sokféleségének
fejlesztési céljai
megtapasztalása. Plasztikai kifejezőképesség fejlesztése. Formaérzék,
karakterérzék fejlesztése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Mesék, versek, kitalált történetek, médiaszövegek valós vagy
Magyar nyelv és
fantázia szereplőinek (pl. hősök, ártók, bajkeverők, segítők),
irodalom: Élmények,
természetes és épített környezetének (pl. erdők, ligetek, állatok,
tartalmak felidézése.
vizek, bódék, paloták, hidak, tornyok) illusztratív jellegű ábrázolása
Szép könyvek.
(pl. sorozatként, képeskönyvként) emlékképek felidézésével,
megfigyelések segítségével és a fantázia által.
Dráma
és
tánc:
Dramatikus formák.
Környezetünk valós elemeinek, tárgyainak, tereinek (pl. háztartási
Fejlesztő játékok.
gép, óra, motor, fészek, odú, fa, talaj), különleges nézőpontból
(belülről, fentről, alulról) való megjelenítése a fantázia és a
Környezetismeret:
megfigyelés révén, a kifejezési szándéknak megfelelő anyagok,
Mozgásjelenségek,
eszközök, méretek felhasználásával (pl. színes-, grafikai technika,
kísérletek. Optika.
mintázás, konstruálás talált tárgyakból, azok átalakításával).
Ének-zene:
Művészeti alkotások és fotók nézegetése megadott szempontok
Cselekményes
szerint (pl. alakok, szereplők, terek, tárgyak, mérete, színe, tónusa).
dalanyag, dramatizált
A megállapítások segítségével továbbgondolva a látvány sugallta
előadás.
Ritmus,
jelenséget, képi tartalmat egy új alkotás létrehozásának érdekében
hangszín,
(pl. más térben és időben, más szereplőkkel), különböző művészeti
hangmagasság, zene
műfajokban (dráma, hang-zene, mozgás, vizuális: installáció,
és zörej.
fotómanipuláció).
Erkölcstan:
Közösségek.
A
mesevilág szereplői.
Mese és valóság.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Kifejezés, képzőművészet
Valós és képzelt látványok

Matematika:
Képi
emlékezés, részletek
felidézése.
Nézőpontok.
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Mozgatás.
Síkmetszetek
képzeletben.
Kulcsfogalmak/ Illusztráció, kompozíció, kiemelés, karakteres forma, festészet, szobrászat,
fotó, műalkotás, reprodukció, idő.
fogalmak
- értés, nem értés kifejezése
Célnyelvi
- tetszés, nem tetszés kifejezése
specialitások
Órakeret
8 – 10
óra
Életkornak megfelelő pszichomotoros fejlettség. Iskolaérettség.
Előzetes tudás
Megfigyelőképesség fejlesztése. Vizuális kommunikációs képesség
fejlesztése. Képolvasással történő információszerzés, képi jelek,
vizuális szimbólumok olvasása és létrehozása. Ábraolvasási és
A tematikai
értelmezési készség fejlesztése. Redukciós képesség fejlesztése. A
egység nevelésivizuális nyelv elemeinek, pont, vonal, folt, szín megismerése és tudatos
fejlesztési céljai
használata, szerepük felismerése a képalkotásban. Vonalas jellegű,
foltszerű előadásmód. Méretkülönbségek felismerése, a léptékváltás
alapjai.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Jeltervezés, jelalkotás változatos méretben (pl. apró pecsét, tábla,
Matematika:
land art szerű méretben udvaron, játszótéren), különböző anyagokból tájékozódás
térben,
(pl. agyag, madzag, papírdúc, fatábla, talált anyag, homok, kavics,
síkban, a tájékozódást
falevél, víz) meghatározott célok érdekében (pl. eligazodás,
segítő viszonyok.
útbaigazítás, védelem, figyelemfelkeltés).
Környezetismeret: A
Környezetünkben található jelek, jelzések (pl. jelzőlámpa, térkép legfontosabb
térkép, alaprajz, közlekedési tábla, cégér, piktogram, embléma, elemeinek
Jelek,
szimbólum, zászló, márkajelzés, logo) összegyűjtése játékos felismerése.
feladatok létrehozásának céljából (pl. valós és virtuális jelzések. Természeti
jelenségek,
társasjáték, dramatikus játék, kincsvadászat).
természetes anyagok.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Vizuális kommunikáció
Vizuális jelek a környezetünkben

Technika, életvitel és
gyakorlat:
jelzőtáblák.
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Modell, látvány, jelalkotás, piktogram, embléma, térkép, alaprajz, cégér,
szimbólum, lépték.
- alapvető fogalmak, kifejezések célnyelvi ismerete, mint pl.
pont, vonal,minta
- egyszerű utasítások ismerete
- értés, nem értés kifejezése
- tetszés, nem tetszés kifejezése

A média társadalmi szerepe, használata
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret
2 – 2 óra

Médiahasználati szokások médiumok, médiaélményfeldolgozás
Iskolaérettség.
Előzetes tudás
Saját médiahasználati szokások tanulmányozása. Médiaélmények
A tematikai egység feldolgozása, önreflexiós készség fejlesztése. A különböző médiumok
nevelési-fejlesztési beazonosítása, tudatosítása. A médiatartalmak közötti választás
tudatosságának fejlesztése. Olvasási készség és szókincs fejlesztése
céljai
médiaszövegekkel.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A különböző médiumok (pl. könyv, televízió, rádió, internet, Magyar nyelv és irodalom:
film, videojáték) megfigyelése, vizsgálata, összehasonlítása, Mesék, narratív történetek.
megadott szempontok (pl. érzékszervekre gyakorolt hatás,
eltérő jelhasználat) alapján közvetlen tapasztalat és saját
médiaélmények felidézésének segítségével.
Technika,
életvitel
és
gyakorlat: egészséges és
helyes
szabadidős
Az egyes médiumokhoz (pl. könyv, televízió, számítógép) tevékenységek felsorolása,
kapcsolódó saját használati szokások (pl. gyakoriság, társas ismertetése, megbeszélése.
vagy önálló tevékenység), médiaélmények (pl. tetszés,
kíváncsiság, rossz élmény) felidézése, kifejezése és
megjelenítése szóban, vizuálisan (pl. rajzolás, bábkészítés)
vagy szerepjátékkal.
Erkölcstan: Önkifejezés és
önbizalom erősítése, önálló
gondolkodás, identitástudat
fejlesztése.
Mesék, gyermekirodalmi alkotások és azok animációs, filmes
adaptációinak
összehasonlítása,
feldolgozása.
Az A fantázia jelentősége,
olvasott/felolvasott szöveghez és a levetített adaptációhoz használata, kitalált történet
kapcsolódó élmények megjelenítése és feldolgozása (pl. rajzzal, önmagáról
montázskészítéssel).
(jellemábrázolás),
meseszereplők osztályozása:
jó-rossz tulajdonságokkal
való azonosulási képesség
vizsgálata,
önmagára

160

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium

VI. Székhelyintézmény – idegen nyelv
vetítése. Önmaga megértése.
Környezetismeret:
Az
érzékszervek működésének
megtapasztalása,
szerepének,
védelmének
felismerése
a
tájékozódásban,
az
információszerzésben.
Napirend,
szabadidő,
egészséges életmód.

Dráma és tánc: kiscsoportos
és páros rövid jelenetek
kitalálása és bemutatása.
Kulcsfogalmak/ Televízió, rádió, könyv, számítógép, színház, mozi, újság, műsor, rajzfilm,
film, képregény, videojáték.
fogalmak
Célnyelvi
Televízió, rádió, könyv, számítógép, újság, rajzfilm, film, videojáték
specialitások megnevezése célnyelven.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

A média kifejezőeszközei
Kép, hang, cselekmény

Órakeret
3 – 1 óra

Iskolaérettség.
Médiaélmények feldolgozása, önreflexiós készség fejlesztése. Az
érzelemkifejezés képességének a fejlesztése. A figyelmi koncentráció,
A tematikai egység az érzékelés pontosságának fejlesztése. A médiaszövegek alapvető
azonosítása.
Annak
felismerése,
hogy
a
nevelési-fejlesztési alkotóelemeinek
médiaszövegek emberek által mesterségesen előállított alkotások (a
céljai
média konstruált valóság). Részvétel a tanulócsoportban folyó
beszélgetésben és vitában. Saját vélemény megfogalmazása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Különböző médiaszövegek (pl. animációs mesék, videojátékok) Magyar nyelv és irodalom: A
alapvető kifejezőeszközeinek (hanghatások, vizuális jellemzők) szövegértés szövegtípusnak
megfigyelése és értelmezése közvetlen példák alapján. A kép és hang megfelelő
funkciójáról,
szerepének megfigyelése a mesevilág teremtésében (pl. animációs folyamatáról alkotott ismeret,
meséken
keresztül). meggyőződés
kialakítása,
fejlesztése.
Előzetes tudás

Egyszerű médiaszövegek (pl. animációs mesék, reklám) Alapvető erkölcsi, esztétikai
cselekménye kezdő- és végpontjának, a cselekményelemek fogalmak, kategóriák (szép,
sorrendjének megfigyelése közvetlen példák alapján. Címadás.
csúnya, jó, rossz, igaz, hamis).
A történetiségen alapuló
összefüggések megértése egy
A mediatizált történetek szereplőinek (hősök és gonoszak) szálon futó történekben.
azonosítása, az animációs mese morális tanulságainak felismerése.
Összefüggő
mondatok
alkotása képek, képsorok
segítségével,
adott
vagy
A hangok és képek által közvetített érzelmek (pl. öröm,
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szomorúság, düh, félelem) felismerése, kifejezése.

választott témáról.

Egyszerű (pl. kitalált vagy átélt) cselekmény megjelenítése képekkel Erkölcstan:
önmaga
(pl. rajzzal, képsorozattal), megfelelő hanghatásokkal (pl. zörejjel, megértése,
mesék
énekhanggal) kiegészítve.
kapcsolatrendszerének
elemzése, mesei szereplők és
tulajdonságaik (lent-fönt, jórossz).
Hangzó médiaszövegek megjelenítése rajzban.
Környezetismeret:
az
érzékszervek
működésének
megtapasztalása, szerepének,
védelmének felismerése a
tájékozódásban,
az
információszerzésben.
Ének-zene:
Emocionális
érzékenység fejlesztése. A
teljes figyelem kialakításának
fejlesztése. Tapasztalat a zenei
jelenségekről.

Dráma és tánc: mese
főhősének kiválasztása és a
választás indoklása.
Kulcsfogalmak/ Állókép, mozgókép, zene, emberi hang, zaj, zörej, csend.
fogalmak
tetszés, nem tetszés kifejezése
Célnyelvi
specialitások
csend, zene, hang, zaj megnevezése célnyelven

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

A média társadalmi szerepe, használata

Órakeret
1 - 3 óra

Személyes élmény, médiaélmény
Iskolaérettség.
Előzetes tudás
A tematikai egység A közvetlen kommunikáció jelzéseinek, illetve a közvetett
nevelési-fejlesztési kommunikáció eszközeinek megfigyelése, tudatosítása. Önismeret,
önreflexiós készség fejlesztése.
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A személyes, közvetlen kommunikáció verbális, vokális és Magyar nyelv és irodalom:
testbeszéddel történő jelzéseinek felismerése, értelmezése.
Szöveg értelmezése, nem
verbális
jelzések
értelmezése,
használata
beszéd közben.
A közvetlen és a közvetett kommunikáció közötti alapvető
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különbségek (pl. idő/térbeli szinkronitás, eltérés, jelenlét, Mese
és
érzékszervek használata) felismerése konkrét médiaszövegek különbsége.
(pl. könyv, gyermekműsor, gyerekeknek szóló koncertfilm,
videoklip, sms, emotikonok) alapján.

Ismerkedés különböző valóságstátuszú médiaszövegekkel.

A valóság és fikció közötti különbség megragadása.

Saját megélt élmények és tapasztalatok összevetése (pl.
azonosságok, eltérések mentén) a média által közvetített,
megjelenített
világokkal
(pl.
gyermekműsorok,
gyermekújságok,
képregények,
életkornak
megfelelő
rajzfilmek, gyermekeknek készülő internetes honlapok alapján).
A különböző médiaszövegek (pl. tehetségkutató műsorok,
sportközvetítés, sorozatok, animációs filmek, filmek, reality
műsorok) szereplőivel való azonosulásra reflektálás lehetősége
(pl. irányított beszélgetés keretében).

valóság

A megismert mese, történet
tanulságának
összevetése
saját
tapasztalatokkal,
eseményekkel. Az explicit
információk,
állítások
megértése,
értelmezése,
értékelése,
egyszerű
következtetések levonása.

Erkölcstan:
másnak
lenni/elfogadás, kirekesztés.

Környezetismeret: Nappal
és éjszaka. A világ, ahol
élünk. Föld és a csillagok.
Élőlények, életközösségek.

Személyesen átélt, elképzelt és a médiában látott, hallott
esemény megjelenítése rajzban, önállóan készített bábbal, Dráma és tánc: Történetek
szerepjátékkal.
kitalálása és kiscsoportos
vagy páros megvalósítása.

Kulcsfogalm

Esemény, elképzelt/kitalált történet, képzelet, valóság, médium.

ak/ Fogalmak
Tematikai egység/
A média társadalmi szerepe, használata
Órakeret
Fejlesztési cél
Tájékozódás a virtuális terekben
1 - 3 óra
Iskolaérettség.
Előzetes tudás
A kreatív, kritikus internethasználat fejlesztése. Az internetes
A tematikai egység
tevékenységekhez kapcsolódó biztonság növelése. A gyerekek virtuális
nevelési-fejlesztési
terekben zajló tevékenységeihez kapcsolódó élmények feldolgozásának
céljai
segítése.
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Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Az életkori sajátosságokhoz igazodó internethasználat Magyar nyelv és irodalom:
lehetőségeinek megismerése (pl. gyermekbarát honlapok Rövid
hallott
szöveg
böngészése).
üzenetének megértése. Az
olvasott
szövegekkel
Az
internethasználat
legfontosabb
(pl.
biztonságot összefüggésben az aktív
eredményező)
szabályainak
megismerése
különböző szókincs gazdagítása. Az
eszközökkel (pl. kártyajáték, bábozás).
olvasmányhoz kapcsolódó
személyes
élmények
A gyerekek által használt videojátékkal összefüggő élmények felidézése és megosztása.
feldolgozása (pl. szerepjátékkal, rajzolással).
Egyszerű
ok-okozati
összefüggés
felismerése;
A videojátékok tematikai csoportosítása, a szereplőik következtetések levonása.
azonosítása.
A fantázia és képzelet
aktiválása a megismerés
érdekében.
Technika,
életvitel
és
gyakorlat: Szabálykövető
magatartás a közvetlen
közlekedési környezetben.
A közlekedés szabályainak
értelmezése.
Erkölcstan: a számítógépes
világ ismeretségei.
Kulcsfogalmak/ Internet, honlap, chat, videojáték.
Fogalmak
Tematikai egység/
Tárgy- és környezetkultúra
Órakeret
Fejlesztési cél
Környezetünk valós terei és mesés helyek
14 - 10 óra
Életkornak
megfelelő
pszichomotoros
fejlettség.
Iskolaérettség.
Előzetes tudás
Téralakító, térrendező képesség fejlesztése. Tapasztalatszerzés a
A tematikai egység
térformálás, térlehatárolás, térszervezés terén. Térérzék fejlesztése
nevelési-fejlesztési
nézőpontok változtatásával. Technikai készség fejlesztése.
céljai
Térbeli tájékozódás képességének fejlesztése.

164

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium

VI. Székhelyintézmény – idegen nyelv

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A környezetünkben található különböző méretű külső, belső terek Technika, életvitel és
(pl. utca, játszótér, buszmegálló, saját szoba, éléskamra, fiók) gyakorlat: közlekedés,
épületek (pl. iskola, transzformátorház, víztorony), tárgyak (pl. cipő, környezetünk.
táska, kilincs) tudatos megismerése, vizsgálata minden érzékszervvel
(látás, hallás, tapintás, szaglás).
Környezetismeret:
Természeti,
technikai
Valós vagy kitalált funkciónak megfelelő terek (pl. „a hely, ahol környezet.
Múlt
játszok”, „a hely, ahová elbújok”), tárgyak (pl. közlekedési eszköz, megidézése.
mesebeli szerszám) kitalálása és megjelenítése (pl. rajzban, makettel,
modellben).
Dráma
és
tánc:
térkitöltő
és
Képzeletbeli, mesebeli helyeken, terekben (pl. elvarázsolt kastély, térkihasználó
boszorkány konyhája, vitorlás hajó) zajló mesék, elképzelt vagy gyakorlatok,
valós történetek dramatizálása, eljátszása saját tervezésű és mozgástechnikák,
kivitelezés szereplőkkel (pl. babák, botok, figurák, sík-, kesztyű-, tánctechnikák.
árny-, óriás-, agyagfejű, bábok), terekkel, díszletekkel, melyek
létrehozásánál a környezettudatos anyaghasználat érvényesül.
Matematika:
Képzeletben
történő
mozgatás.
Hajtás,
szétvágás síkmetszetek.
Objektumok alkotása.
Kulcsfogalmak/ Téralkotás, térformálás, térlehatárolás, térszervezés, formarend, funkció,
takarás.
fogalmak
- alapvető fogalmak, kifejezések célnyelvi ismerete, mint pl. eszközök
megnevezése
Célnyelvi
- egyszerű utasítások ismerete
specialitások - értés, nem értés kifejezése
- tetszés, nem tetszés kifejezése

Tematikai egység/
Tárgy- és környezetkultúra
Órakeret
Fejlesztési cél
Valós és kitalált tárgyak
14 - 10 óra
Előzetes tudás Életkornak megfelelő pszichomotoros fejlettség. Iskolaérettség.
Tárgyalkotó vizuális, esztétikai és manipulatív képességek fejlesztése.
A tárgykészítés folyamatainak, gondolkodásmódjának megtapasztalása.
Forma
és
funkció
összefüggés,
formaérzék
fejlesztése.
A tematikai egység
Megfigyelőképesség fejlesztése (a munkafázisok megfigyelése). A
nevelési-fejlesztési
gondos kivitelezés, különböző anyagok, eljárások, személyes
céljai
tapasztaláson alapuló megismerése. Egyszerű kézműves technikák
megfigyelése, rekonstruálása. Jeles napok szokásainak és tárgyi
kellékeinek megismerése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Elképzelt, mesebeli tárgyak (pl. hangszer, pálca, öltözék,
Környezetismeret: Természeti,
szőnyeg, edény, bútor, ékszer, szerszám, jármű) tervezése
technikai és épített rendszerek.
létrehozása meghatározott mesebeli célok (pl. mindent halló, Anyagismeret.
látó, elrejtő, védő, szállító) érdekében, oly módon, hogy a
tárgy külseje (pl. forma, díszítés, méret, anyag) utaljon
Dráma
és
tánc:
népi
funkciójára.
gyermekjátékok.
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Hétköznapi tevékenységek során használatos tárgyak (pl.
konyhai eszköz, játék, öltözék, öltözékkiegészítő, hangszer,
szerszám) létrehozása meghatározott tulajdonos számára (pl.
adott személyiség, foglalkozás, életkor, nemek szerint).

Ének-zene:
énekléssel,
mozgással,
Hangszerek.

Népzene
ritmikus
néptánccal.

Technika,
életvitel
és
gyakorlat: eszközhasználat.
Erkölcstan:
képzelet.
Matematika:
alkotása.
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Kulcsfogalmak/ Tárgytervezés, forma, funkció, alkalmazkodás, díszítés, öltözékkiegészítő.
fogalmak
- az elkészítendő eszköz megnevezése
- egyszerű utasítások ismerete
Célnyelvi
- értés, nem értés kifejezése
specialitások
- tetszés, nem tetszés kifejezése

A fejlesztés
várt
eredményei a
két évfolyamos
ciklus végén

 Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése.
 Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás készítése.
 Az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos
anyag- és eszközhasználat, a környezettudatosság szempontjainak egyre
szélesebb körű figyelembevételével.
 A felszerelés önálló rendben tartása.
 A közvetlen környezet megfigyelése és értelmezése.
 A képalkotó tevékenységek közül személyes kifejező alkotások
létrehozása.
 Téralkotó feladatok során a személyes térbeli szükségletek
felismerése.
 Alkotótevékenység és látványok, műalkotások szemlélése során
néhány forma, szín, vonal, térbeli hely és irány, felismerése, használatára.
 A szobor, festmény, tárgy, épület közötti különbségek felismerése.
 Látványok, műalkotások néhány perces szemlélése.
 Médiumok azonosítása, igény kialakítása a médiahasználat során a
tudatosabb választásra, illetve reflektív médiahasználat.
 Médiaélmények változásának és médiatapasztalattá
alakíthatóságának felismerése.
 A médiaszövegek néhány elemi kódjának a (kép, hang, cselekmény)
azonosítása, illetve ezzel kapcsolatos egyszerű összefüggések felismerése
(pl. médiaszövegek emberek által mesterségesen előállított tartalmak,
kreatív kifejező eszközöket használnak, amelyek befolyásolják azok
hatását).
 A személyes kommunikáció és a közvetett kommunikáció közötti
alapvető különbségek felismerése.
 Az életkorhoz igazodó internetes tevékenységek gyakorlása és az
abban rejlő veszélyek felismerése.
 Az alkotó és befogadó tevékenység során a saját érzések felismerése,
és azok kifejezése.
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Beszédértési készség

Legyen képes lassú tempójú,
irodalmi kiejtéssel elmondott, egyszerű
utasítások megértésére, végrehajtására.
Tudja megnevezni célnyelven az
alkotáshoz szükséges néhány eszköz nevét.
Legyen képes saját érzelmeit,
tetszését, nem tetszését a tanult nyelvi
eszközöket használva kifejezni.

A
továbbhaladás Beszédkészség
feltételei
célnyelven

3–4. évfolyam
Ebben az időszakban a vizuális kultúra tanításának továbbra is fontos célja a motiváltság és
az örömteli alkotás fenntartása, amelynek továbbra is alapvető eszköze a változatos és a
tanulók érdeklődését felkeltő játékos feladatok felhasználása, ismerkedés további új
technikákkal, illetve az alkotás felszabadultságának további ösztönzése. A vizuális műveltség
megalapozását az érzéki tapasztalás, a környezet minél pontosabb megfigyelése, illetve az
érzékelés érzékenységének fokozása segíti elsősorban. A gondolkodás fejlődésének
eredményeként ebben az időszakban cél a képi információk jelentésének és hatásának egyre
pontosabb értelmezése, illetve a köznapi és művészi vizuális közlések megkülönböztetése. Az
önállóan

és

csoportokban

megvalósított

alkotótevékenység

erősíti

a

kreatív

problémamegoldást és segíti a tudatos önszabályozást és önismeretet. A befogadó
tevékenység tekintetében továbbra is érvényes az alkotva befogadás elvének érvényesítése.
Cél továbbra is a vizuálisan feldolgozható témák megközelítése esetében a valós esztétikai
értéket képviselő műalkotások szemléltetése és azok minél pontosabb értelmezése.
Míg az első két évfolyamon a vizuális kultúra részterületei közül a „Kifejezés,
képzőművészet” és a „Tárgy- és környezetkultúra” került túlsúlyba, addig harmadik-negyedik
évfolyamon növekedhet az elvontabb „Vizuális kommunikáció” részterület tartalmait
feldolgozó feladatok aránya, de továbbra is fontos a megfigyelőképesség, a forma- és
arányérzék fejlesztése, továbbá az önkifejezés megőrzésének ösztönzése, ami segíti az egyre
céltudatosabb vizuális megismerést.
A vizuális nevelés keretein belül zajló médianevelés ebben az időszakban is jelen
van. Az alsó tagozat második felére a gyerekek többségének már komoly médiatapasztalata
van. A tárgy tanításának célja elsősorban a gyerekek meglévő ismereteinek rendszerezése, az
ismeretek életkorhoz igazodó elmélyítése, a különböző médiaüzentek értékeléséhez szükséges
készségek és képességek fejlesztése.
Ezt a célt szolgálják a médiaszövegek, elsősorban mozgóképi és online szövegek
kifejezőeszközeinek mélyebb megismerését, a használt eszközök befogadóra tett hatásának
felismerését, kifejezését segítő gyakorlatok, hisz és a formanyelvi alapozás mellett már
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médiatartalmak

elkészítése

mögött

meghúzódó

szándék

felismerésének fejlesztése is. Az ismeretszerzés továbbra is a gyerekek által ismert és kedvelt
műsortípusok, médiaszövegek feldolgozásán keresztül zajlik. A médiaélmények feldolgozása,
az audiovizuális alkotások kifejezőeszközeinek megismerése az életkorhoz igazodó
meseregények, ifjúsági regények és rajzfilmes/filmes adaptációik összehasonlításán,
feldolgozásán keresztül kapcsolható össze az olvasáskultúra fejlesztésével. A gyerekek saját
és szűkebb környezetük médiahasználati szokásai alapján azonosítják a média alapvető
funkcióit, megértik, hogy a különböző típusú médiatartalmak mögött meghúzódó szándék
különböző lehet, amely befolyásolja a médiaszöveg üzenetének értékelését. Elsősorban a hír
és információ, illetve a reklám mindennapokban betöltött szerepe, értékelése, sajátosságai
kerülnek elő ebben az időszakban. A médiaszövegek értékelése az üzenet megbízhatóságának
és fontosságának megítélésén, illetve a saját tapasztalatok viszonylatában való elhelyezésén
keresztül zajlik. A média működésének tanulmányozása során fejlődik az elemző, kritikai
gondolkodás. Alapvető fejlesztési cél a tanulók biztonságos és kreatív internethasználatát
segítő képesség- és készségfejlesztés, a hálózati kommunikációban való biztonságos
részvételhez szükséges alapismeretek, viselkedési szabályok megismertetése.
A fejlesztési célok továbbra is mind a vizuális kultúra, mind a mozgóképkultúra és
médiaismeret fejlesztési feladatai esetében tevékenységközpontú, kreatív, élményekkel telített
helyzetekben játékos, alkotó, önálló vagy csoportos feladatmegoldással érhetőek el.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Kifejezés, képzőművészet
Órakeret
Természeti, épített és képzeletbeli tájak, helyek
9 - 8 óra
Vizuális nyelvi elemek és minőségek, méretviszonyok, arányok
felismerése és használata. Kifejező alkotások ismérveinek felismerése.
Nézőpontok felismerése és nézőpontválasztás használata. Alkotó
Előzetes tudás műfajok, technikák felismerése, műveletek sorrendjének követése.
Anyagismeret.
A tanult eszközök, vizuális fogalmak célnyelven történő
megnevezése.
Vizuális kifejezőképesség fejlesztése. Grafikai kifejezőképesség
fejlesztése különböző grafikai, nyomatkészítési eljárások kapcsán.
A tematikai egység
Téralakítási és térábrázolási képesség fejlesztése. Lényeglátó képesség
nevelési-fejlesztési
fejlesztése.
céljai
Formaérzék fejlesztése. Kompozíciós képesség fejlesztése.
Vizuális ritmusérzék fejlesztése.
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Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Irodalmi, zenei, média és művészettörténeti élményből, származó Magyar
nyelv
és
valós és képzeletbeli helyszínek (pl. kerek erdő, malom, labirintus, irodalom:
vár, palotakert, folyó) megjelenítése a különböző nézőpontok és Olvasmányhoz
változatos méret kínálta lehetőségek használatával, síkban és térben kapcsolódó személyes
(pl. grafikusan, festve, konstruálva, mintázva, installálva).
élmények felidézése és
megosztása. Műélvezet,
Vizuális megfigyelésből (pl. közvetlen környezet, fotó, műalkotás, humor.
múzeum),
személyes
emlékből
származó
tapasztalatok
felhasználásával valós hely, helyszín (pl. természeti táj, nagymama Matematika: Rajz és
virágos kertje, épített környezet, mi utcánk) vizuális megjelenítése szöveg értelmezése: a
meghatározott időszaknak (pl. évszak, napszak, nyár, hajnal) lejátszott
történés
megfelelően, különböző technikákkal (pl. kollázs, vegyes technika, visszaidézése;
az
kréta, nyomat, mintázás, makett).
elmondott,
elolvasott
történés visszaidézése.
Jelértelmezés.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Nézőpont, ritmus, minőségellentét, kollázs, képmező, arány, vizuális
kifejezés.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Kifejezés, képzőművészet
Órakeret
Hétköznapi és képzelt figurák
8 - 9 óra
Síkbeli és térbeli minőségek, méretviszonyok, irányultság felismerése
és használata. Színek érzelemkifejező, hangulati és díszítő hatásainak
Előzetes tudás
felismerése. Kontrasztok felismerése. Műalkotások csoportosítási
módjainak alkalmazása.
Színek hangulati hatásának felismerése és alkalmazása az egyéni
A tematikai egység
színválasztásban. Színdifferenciáló képesség fejlesztése. Színérzék
nevelési-fejlesztési
fejlesztése. Kompozíciós képesség fejlesztése. Karakterérzék
céljai
fejlesztése. Térábrázoló képesség fejlesztése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A lakóhelyen és a közvetlen környezetben élő emberekről, állatokról Matematika:
gyűjtött ismeretek, információk (pl. foglalkozás, életkor, kedvenc mennyiségi
illat/étel/szín, útvonal, játék, fontos tárgy, attribútum) alapján tulajdonságok,
figurális alkotások létrehozása. A külső, belső vonások (pl. karakter, viszonylatok, becslés,
testi adottságok, öltözet, belső tulajdonságok, személyiség jegyek) összehasonlítás.
élményszerű megjelenítésével, meghatározott célok (pl. illusztráció,
valós és virtuális játék, információs kártya, „kutatás”) érdekében.
Magyar
nyelv
és
irodalom: Gondolatok,
Történetek, mesék, versek, mondák, médiaszövegek valós vagy érzelmek, vélemények
kitalált szereplőinek (pl. hősök, bajkeverők, szörnyek, tündérek, kifejezése. Mindennapi
állatok, ember-állatok, géplények) megformálása többfigurás konfliktusok
kompozícióban, a meghatározott célnak (pl. könyv, napló, játék, feldolgozása
báb, dráma, hajóorr, oromdísz, vízköpő) megfelelő méretben és drámajátékkal.
anyagból (pl. festmény, grafika, kollázs, montázs, fotó, papírmasé,
agyag, gipsz, talált tárgy, drót).
Dráma és tánc:
fantáziajátékok.
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Kulcsfogalmak/ Figurális alkotás, karakter, élményszerű megjelenítés, cél, eszköz, méret,
anyag, műfaj, technika, eljárás, képtárgy.
fogalmak
Célnyelvi
néhány külső és belső tulajdonság, ruhadarab
specialitások
megnevezése célnyelven
az órákon használt technikák, anyagok megnevezése
célnyelven
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Vizuális kommunikáció
Órakeret
Utazások
8 – 9 óra
A közvetlen környezet és a személyes tárgyak, taneszközök vizuális
Előzetes tudás
jelzéseinek alkalmazása. Időbeliség, minőségellentétek felismerése.
Vizuális megfigyelőképesség és vizuális emlékezet fejlesztése. Analizáló
és szintetizáló képesség fejlesztése. Forma- és arányérzék fejlesztése.
Karakterérzék fejlesztése. Képolvasó és képközlő képességek fejlesztése.
A tematikai egység
Ábraolvasási és értelmezési készség fejlesztése elemzéssel és ábrák
nevelési-fejlesztési
létrehozásával. Az idő, a változás, a folyamat képekben való ábrázolási
céljai
képességének fejlesztése, történés képekben való elbeszélése. A művészi,
köznapi és tudományos közlések értelmezésének segítése, a kifejezés
árnyaltságának fokozása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A környezetünkben észlelhető változások, folyamatok, mozgások Matematika:
(pl. természeti jelenségek, életjelenségek: ember/növény/állat Tájékozódás a térben
növekedése és öregedése, jégolvadás, rozsdásodás, penészedés, (síkon ábrázolt térben;
árnyék, palacsintasütés, építkezés, varrógép, kerékpár, daru, óra) szöveges
információk
azonosítása, vizuális megfigyelése, értelmezése, a tapasztalatok és szerint). A változás
információk rögzítése szöveg és kép (pl. fotó, film, egyszerű kiemelése; az időbeliség.
animáció, rajz, ábra, jel) segítségével.
Magyar
nyelv
és
Valós és/vagy képzeletbeli utazás folyamatának, útvonalának és
irodalom:
történéseinek képes, szöveges rögzítése (pl. útinapló, térkép,
Információhordozók.
képregény, forgatókönyv, útifilm) meghatározott cél (szórakoztatás, Látványok
verbális
ismeretterjesztés, útikalauz, tájékozódás, dokumentálás, elemzés,
megfogalmazása.
Az
összehasonlítás) érdekében.
időbeliség kifejezésének
nyelvi lehetőségei.
Dráma és tánc: verbális
képességek fejlesztése
játékkal.
Környezetismeret:
változások, folyamatok,
növények, állatok.
összehasonlítás, térkép,

Kulcsfogalmak/ Változás, folyamat, mozgás, mozgásfázis,
képregény, vizuális sűrítés.
fogalmak
- egyszerű utasítások ismerete, követése és átadása
Célnyelvi
- értés, nem értés kifejezése
specialitások
- tetszés, nem tetszés kifejezése
- időjárás elemeinek, évszakok megnevezése célnyelven
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Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Vizuális kommunikáció
Órakeret
Vizuális hatáskeltés
7 - 10 óra
Összefüggések felismerése a cselekvés vagy annak szereplői és az ábrázoltak
között. Eredeti és reprodukált alkotások különbözőségének felismerése.
Előzetes tudás
Körvonal és árnykép megjelenítése. Vizuális kommunikációs gesztusok
értelmezése. Hangok képi jeleinek értelmezése és megjelenítése.
Látványfelismerés és értelmezés képességének fejlesztése, a látottak lényeges
vonásainak kiemelése, a megfigyelés szempontjainak bővítése. A vizuális
jelek jelentéseinek azonosítása, reprodukálása transzformált látványok
létrehozásával. Jelképek, allegóriák, vizuális metaforák képzése. Formaalkotás
a síkban és térben megfigyelt és elképzelt formák megjelenítése.
Manipulációk végzése: nagyítás, kicsinyítés, csonkolás, kiegészítés.
A tematikai egység
Ábraalkotás képességének fejlesztése: konvenciókon alapuló, szabályokhoz
nevelési-fejlesztési
igazodó, jelentést hordozó, közlő és magyarázó rajzok, szerelési ábrák,
céljai:
folyamat ábrák értelmezése és létrehozása, valós vagy elképzelt viszonyok,
kapcsolatok megjelenítésével. A síkbeli és térbeli vizuális megjelenítő,
kifejező eszközök adekvát használata vizuális kommunikációs területen. A
megjelenítés, a kifejezés céljának megfelelő árnyalt vonal, tónus, szín, forma,
stb. önálló alkalmazása. Közvetlen vizuális jelzések, mimika, gesztusok
értelmezésével a kommunikációs képesség fejlesztése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Egy valós vagy képzeletbeli dolog (pl. áru, esemény, közérdek, Matematika:
Statikus
jelenség: „boszorkányok tömeges átrepülése”,”Pöttyös Panna szituációk,
divatbemutatója”, Búvár Kund légzőkészüléke) számára plakát, lényegkiemelés.
szórólap tervezése, kivitelezése a betű, kép és szöveg együttes Képzeletben
történő
alkalmazásával, figyelem, érdeklődés felkeltése céljából.
mozgatás.
Testháló
elképzelése.
Az emberi gesztusok, testnyelvi jelzések megfigyelése,
értelmezése, majd az összegyűjtött tapasztalatok, információk Magyar
nyelv
és
segítségével a plakát által hirdetett dolog népszerűsítése irodalom:
figyelemfelhívó játékkal (pl. akcióval, pantomimmel, hangot, kulcsszókeresés;
szöveget is beépítő performansszal).
szövegtömörítés;
hiányos vázlat, táblázat,
ábra kiegészítése a
szöveg alapján.
Kulcsfogalmak/ Gesztus, plakát, reklám, szlogen, vizuális kommunikációs műfaj.
fogalmak
Célnyelvi
- egyszerű utasítások ismerete, követése és átadása
specialitás
A média társadalmi szerepe, használata
Órakeret
Médiahasználat, élménybefogadás, élményfeldolgozás
2 - 2 óra
Médiumok a mindennapi környezetben
Az egyes médiumok azonosítása. Médiaélmények felidézése,
Előzetes tudás
verbalizálása.
A médiatartalmak közötti választás tudatosságának fejlesztése. Saját
A tematikai egység
médiaélmények feldolgozása, önreflexiós készség fejlesztése.
nevelési-fejlesztési
Médiaszöveg-típusok beazonosítását, tudatosítását segítő kompetenciák
céljai
fejlesztése. Olvasási készség és szókincs fejlesztése médiaszövegekkel.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
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Ismeretek/fejlesztési követelmények
A saját és a közvetlen környezet médiahasználati szokásainak (internet,
televízió, rádió, videojáték, mobilhasználat, könyv) tanulmányozása,
megadott szempontok (pl. mennyiség, időrend, látogatott helyek, a
kommunikációban résztvevők, műsorok) alapján.
Bizonyos médiumokban megjelenő médiaszövegek (pl. televíziós
műsortípusok, animációs mesefilmek, sorozatok) felismerése és
beazonosítása saját médiaélmények felidézésén, megjelenítésén (pl.
szerepjáték) és közvetlen példákon keresztül.
Saját médiaélmények felidézése megadott szempontok alapján (pl.
érzelmi hatás, kedveltség, ismeretszerzés) és az élmények feldolgozása
(pl. rajzolás, fotókészítés, szerepjáték).
Mesék, gyermekirodalmi alkotások és azok animációs, filmes
adaptációinak összehasonlítása, feldolgozása. Az olvasott/felolvasott
szöveghez és a vetített adaptációhoz kapcsolódó élmények
megjelenítése és feldolgozása (pl. rajzzal, montázskészítéssel).

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és irodalom:
Többmondatos
összefoglaló
szöveg
alkotása
olvasmányok
tartalmáról,
gyűjtött
tapasztalatokról,
megfigyelésekről.
A cím és a szöveg
kapcsolatának magyarázata;
címadás. Az olvasmányhoz
kapcsolódó
előzetes
ismeretek,
személyes
élmények,
tapasztalatok
felidézése és megosztása.
Az információk keresése és
kezelése.
Különböző
információhordozók
a
lakóhelyi és az iskolai
könyvtárban. Hasonlóságok
és különbségek felfedezése
különféle
irodalmi
közlésformákban.
Technika,
életvitel
és
gyakorlat:
szabadidős
tevékenységek.
Erkölcstan:
Kedvenc
időtöltésem, ha egyedül
vagyok. Olvasottság.
Olyan szeretnék lenni, mint
Ő/példaképek,
hamis
életek;
álmaim,
fantáziavilágom/menekülés,
realitásérzet.
Az önálló gondolatalkotás
szabadsága,
önkifejezés és önbizalom
erősítése.

Dráma és tánc: csoportos
és egyéni improvizáció.
Média, televízió, rádió, internet, újság, videojáték, film, televíziós sorozat,
Kulcsfogalmak/
televíziós műsortípus (hírműsor, gyermekműsor, tehetségkutató műsor,
fogalmak
valóságshow, ismeretterjesztő műsor, reklám).
Célnyelvi
- néhány filmfajta megnevezése célnyelven
specialitás
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Tematikai egység/
Fejlesztési cél

A média kifejezőeszközei
Órakeret
A médiaszövegek nyelvi jellemzői és érzelmi hatása
2 - 2 óra
A médiaszövegek befogadása során saját érzések felismerése,
Előzetes tudás
kifejezése.
Az elemi mozgóképi szövegalkotó kódok felismerését, médiaszövegA tematikai egység olvasást segítő kompetenciák fejlesztése. Az elemi mozgóképi
nevelési-fejlesztési szövegalkotó kódok kreatív alkalmazása, médiaszöveg-írás. A
médiaszövegek elemi szövegalkotó kódjai, kifejező eszközei által
céljai
kiváltott érzelmek felismerése és kifejezése, az önreflexió fejlesztése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A médiaszövegek kifejezőeszközeinek mélyebb megismerése. Magyar nyelv és irodalom:
Olvasási stratégiák, olvasást
A karakterábrázolás filmes eszközeinek megismerése: a pozitív megértő folyamatot segítő
és negatív hősök megjelenítésének technikái, különös tekintettel technikák
ismerete,
a mozgókép nyelvére (pl. jelmez, smink, környezet/díszlet, alkalmazása a hatékonyabb
világítás, kameramozgás) és a hangokra: (beszélt nyelv, zene, megértés
érdekében:
a
zaj, zörej) az életkornak megfelelő médiaszövegeken keresztül. művek
szerkezeti
jellemzőinek megfigyelése,
A különböző médiaszövegekben megjelenő egyszerű helyszín- a tér-idő változásainak
és időviszonylatok megfigyelése és értelmezése konkrét felismerése.
médiaszövegeken keresztül. Az elbeszélő személyének Az
események
azonosítása különböző médiaszövegekben (pl. animációs sorrendjének, a mesélő
mesék, filmek).
személyének megállapítása.
Saját érzelmek felismerése és kifejezése különböző mozgóképi A
szövegalkotás
szövegek, és hangzó anyagok befogadása során. A műveleteinek
ismerete:
médiaszövegek alapvető kifejező eszközeinek (pl. mozgóképi anyaggyűjtés, címválasztás,
nyelv, hangok) érzelmekre gyakorolt hatásának megfigyelése, a
lényeges
gondolatok
kifejezése.
kiválasztása, elrendezése, az
időrend, a szöveg tagolása
Kép és hangrögzítő eszközök használatának alapszintű bekezdésekre.
megismerése.
Fogalmazásíráskor
a
megfelelő nyelvi eszközök
Egyszerű cselekmény megjelenítése képsorozattal (pl. rajz, alkalmazása.
digitális fotó, rövid animációs film) és hangokkal.
Erkölcstan:
Erkölcs
és
erkölcstelenség tapasztalása
mint példa. Szerepek a
családon, közösségen belül.
A jó-rossz megjelenítése a
művészetben.
Ének-zene:
A
teljes
figyelem
kialakításának
fejlesztése.
Hangszín-érzelem,
különböző
élethelyzetben
más a hangunk.
Dráma
és
tánc:
A
mese/történet helyszíneinek
és szereplőinek sorba vétele.
A
mese/történet
szereplőinek beazonosítása,
illetve
viszonyaik
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meghatározása.
Kulcsfogalmak/ Animáció, jelmez, smink, díszlet, fény, cselekmény, vágás, zene, zaj,
zörej, csend, emberi hang.
fogalmak
- tetszés, nem tetszés kifejezése
Célnyelvi
- véleményadás és kérés
specialitás
A média társadalmi szerepe, használata
Órakeret
A média működési módja, mediális információforrások
1 - 3 óra
megbízhatósága
A médiaszövegek emberek által mesterségesen előállított tartalmak. A
személyes közvetlen kommunikáció és a közvetett kommunikáció
Előzetes tudás
közötti alapvető különbségek felismerése.
A tematikai egység Kritikai gondolkodás fejlesztése. A mediális információforrások
nevelési-fejlesztési megbízhatósága megítélésének fejlesztése.
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Ismerkedés a média társadalmi funkcióival, működésmódjával.
Magyar
nyelv
és
irodalom:
Az
A szűkebb környezet médiahasználatának megfigyelése alapján életkornak
megfelelő
beszélgetés egyes médiaszövegek (pl. hírműsor, internetes honlap, globális,
televíziós sorozat, rajzfilm, film, könyv, újság) hétköznapokban információkereső,
betöltött szerepéről, funkciójáról.
értelmező és reflektáló
olvasás.
A médiakörnyezet szereplőinek azonosítása: médiatartalom- Az
információk
előállítók és a fogyasztók/felhasználók.
keresése és kezelése.
Különböző
Médiaszövegek értelmezése alapján feltevések, állítások információhordozók a
megfogalmazása a szöveg keletkezésének hátteréről, az alkotó/közlő lakóhelyi és az iskolai
szándékáról (a korosztálynak megfelelő reklámok, videojátékok, könyvtárban.
internetes portálok, animációs filmek, filmek segítségével).
Mások véleményének
megértése, elfogadása a
Annak felismerése, hogy a médiakörnyezet szereplői a tartalmat vita során. Vélemények
előállítók csoportja és a közönség, a médiafogyasztók csoportjai.
összevetése,
különbségek
és
A hírműfajhoz kapcsolódó meghatározó tevékenységek (pl. hasonlóságok
újságíró, fotóriporter) azonosítása, főbb elemeinek megismerése.
megfigyelése,
felismerése és kritikája.
Médiaszövegek megbízhatósága: irányított beszélgetés a hír-álhír
témakörről konkrét médiaszövegek alapján.
Erkölcstan:
önálló
gondolat
vállalása,
Információk összegyűjtése, értelmezése, feldolgozása (pl. véleménynyilvánítás,
szövegalkotás) megadott szempontok (pl. közlő szándéka, mások
gondolatai
célcsoport) alapján.
alapján, építő jellegű
vitakultúra kialakítása;
Ismerkedés a kereskedelmi kommunikáció (reklám) sajátosságaival, gondolatszabadsággal
a reklámok megjelenésének változatos helyeivel, formáival. A való ismerkedés.
reklámok működése (hatáskeltés) néhány fontos eszközének
megfigyelése konkrét reklámok tanulmányozásán keresztül.
Reklámkészítés (pl. egyszerű reklámszövegírás, plakátkészítés,
reklámot megjelenítő szerepjáték) annak érdekében, hogy reflektált
viszony alakuljon ki a reklámozás céljáról és eszközeiről.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
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Médiatartalom-előállító, médiafogyasztó, információ, hír, álhír,
hírműsor, újság, újságíró, reklám, reklámfilm, tudatos fogyasztás,
médiahasználat.

A média társadalmi szerepe, használata
Órakeret
Tájékozódás a világhálón, a virtuális terekben,
1 – 3 óra
biztonságos internethasználat
Alapszintű ismeretek az internethasználatban rejlő lehetőségekről,
Előzetes tudás
illetve kockázatokról.
Az életkornak megfelelő, biztonságos tájékozódás és közlekedés
kialakítása az online környezetben, a virtuális terek használata során.
A tematikai egység
Az internethasználat és mobiltelefon-használat lehetőségeinek és
nevelési-fejlesztési
kockázatainak tudatosítása. Kreatív, kritikus internethasználat
céljai
fejlesztése. Az online közösségekben való részvétel kockázatainak,
viselkedési szabályainak, kommunikációs jellemzőinek tudatosítása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A közvetlen kommunikáció jelzéseinek és az online Magyar nyelv és irodalom:
kommunikáció,
jellegzetességeinek
összehasonlítása A művek tanulságainak
meghatározott szempontok (pl. kapcsolatteremtés, önkifejezés, értelmezése
a
saját
véleménynyilvánítás) alapján (pl. szerepjáték keretében). A szerepünkre, helyzetünkre a
személyes kommunikáció és az online kommunikáció mindennapi
életünkben,
különbségeinek tudatosítása.
példa bemutatása, mindezek
kifejezése más eszközzel is
Saját és szűkebb környezet internethasználatának megfigyelése, (pl. drámajátékok).
internetes tevékenységek megjelenítése (pl. szerepjáték) A
könyvtár
mint
különböző formában.
információs központ, a
tanulás bázisa, segítője.
Az internet- és mobilhasználat legfontosabb (pl. biztonságot Levélírás,
levélcímzés.
eredményező)
szabályainak
megismerése
különböző Rövid szöveges üzenetek
eszközökkel (pl. kártyajáték, egyszerű társasjáték).
megfogalmazása.
Adatok,
információk
Az életkori sajátosságokhoz igazodó kreatív internethasználat gyűjtésének,
célszerű
lehetőségeink tudatosítása. (pl. gyermekbarát honlapok elrendezésének módjai.
böngészése).
Erkölcstan: Haver, barát,
Ismerkedés a világháló felépítésével és működésének alapjaival társ, csapattag, internetes
beszélgetés és játékos gyakorlatokon keresztül.
kapcsolatok.
Konfliktusmegoldás, közös
Az online közösségekben való viselkedési szabályok, szabályalkotás és annak
kommunikációs
szokások,
és
ezek
szerepének elfogadása mint érték.
Baráti társaság összetartó
megismerésére.
ereje és a virtuskodás
értéke/bátorság,
vakmerőség.
Játék, közösségi élet az
interneten.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Környezetismeret: a helyes
önismeret
kialakításának
megalapozása.
Személyes
kommunikáció,
online
kommunikáció,
www, e-mail, mailfiók,
Kulcsfogalmak/
profil, like-jel, keresőmotor, flash játék.
fogalmak
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Tárgy- és
Tematikai egység/
környezetkultúra
Órakeret 10 - 13 óra
Fejlesztési cél
Mikro- és
makrotér
Tárgyfajták, épülettípusok, térfunkciók felismerése.
Előzetes tudás
Tapasztalatok szerzése a térformálás, térlehatárolás, térszervezés
területén. Térkapcsolatok, térbeli viszonyok, térbeli tagolódások
létrehozása, installációs és ábrázoló, kifejező céllal. Megfigyelő és
A tematikai egység elemző képesség fejlesztése. Tárgytervezés, -szerkesztés, -alkotás,
nevelési-fejlesztési céljai konstrukciók létrehozása különböző anyagokból és célokra.
Anyagok és eljárások ismerete; a tervezői attitűd és alkalmazkodó
képesség fejlesztése a tárgy rendeltetésének, használójának szem
előtt tartásával, a megfelelő anyag- és eszközválasztással.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Különböző épületek fotóinak csoportosítása megadott szempontok szerint Matematika:
Tárgyak
(pl. rendeltetés, anyag, méret, elhelyezkedés, kor, díszítettség, tulajdonságainak
fényviszony).
kiemelése
(analizálás);
összehasonlítás,
Megadott célt szolgáló kis tér (pl. váró-, lakótér, pince, fülke, raktár, azonosítás,
dühöngő) tervezése a kiválasztott épület lakójának (pl. tulajdonos, megkülönböztetés;
tulajdonos gyermeke, őr, takarító, vendég, kertész, háziállat, kísértet, osztályokba sorolás. Adott
szerzetes, zenész, festő, orvos), majd a térhez tartozó, kapcsolódóobjektum
más
tárgyak némelyikének elkészítse (pl. kulcs, tükör, függöny, polc, szék, nézőpontból.
csizma, kanna, tál, lámpa).
Tájékozódás a világ
mennyiségi viszonyaiban.
Ismert funkció (pl. lakás, iskola, orvosi rendelő, mozi) saját ötlet
alapján elképzelt változatának megtervezése, elkészítése makettben, azDráma és tánc: a színház
elkészült makettekből közösen településszerkezet (pl. falu, városrész) formai elemei, látott
kialakítása, egyszerű „terepasztal” megépítése.
előadásban,
illetve
alkalmazása
saját
Példák, fotók, gyűjtése eltérő érzelmi hatást (pl. hétköznapi, ünnepélyes, rögtönzésekben.
titokzatos, rideg, sejtelmes, szorongató, emelkedett félelmetes, vidám)
kiváltó terekről (pl. templom, iroda, park, szoba, lift, állványzat, Környezetismeret:
az
zuhanyfülke, labirintus).
anyagfajták
megmunkálhatósága,
A terekhez kapcsolódó hangok, zenék, zörejek (pl. madárcsicsergés, jármű- felhasználásuk.
zaj, beszéd, nyikorgás, zene, hegedű, dob) gyűjtése, s a gyűjtött hanganyag
felhasználásával, valós, hangzó terek létrehozása, megépítése az adottÉnek-zene: Azonosság,
tartalomnak megfelelő anyag és méretválasztással (pl. karton, fonal, kóc, hasonlóság,
variáció
vászon, fém, vessző, csuhé, agyag, drót, fa).
felismerése.
Ritmushangszerek,
ritmikai
többszólamúság.
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Tértervezés, -szerkesztés, -alkotás, konstrukció, funkció, szerkezet,
Kulcsfogalmak/
térkapcsolat, térbeli tagolás, tervezői attitűd, település, épület, építmény,
fogalmak
alaprajz.
Célnyelvi
- épületek, helyiségek megnevezése célnyelven
specialitás
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Tárgy- és környezetkultúra
Órakeret 17 – 6 óra
Tárgyak és használatuk
Egyszerű hagyományos és kézműves technikai fogások ismerete. A
tárgyalkotó folyamat lépéseinek alkalmazása. Egyszerűsítés, díszítés.
Előzetes tudás
Hétköznapi és művészi, kultikus tárgyak felismerése, csoportosítása.
Régi és mai használati és díszedények megfigyelése, csoportosítása,
összehasonlító elemzése vizuálisan (látvány, fotó, rajzi elemzés) és verbálisan.
Gyakorlati és érzelmi szempontok megfogalmazása a tárgyakkal való
kapcsolatban. Közvetlen környezetünk tárgyainak, szerkezeteinek
megfigyelése, megadott szempont szerinti vizsgálata. Redukciós képesség
A tematikai egység
fejlesztése. Komponálóképesség fejlesztése felületen és térben. A színek
nevelési-fejlesztési céljai
dekoratív, díszítő hatásának megismerése és alkalmazása, funkciónak
megfelelő színválasztás és díszítés. A csomagolás tervezési szempontjainak
megismerése és alkalmazása, a csomagolás gyakorlati és érzelmi
szempontjainak megismerése. Vizuális ritmusérzék fejlesztése. Különböző
kultúrák iránti nyitottság kialakítása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A különböző kultúrákban, korokban használatos tárgyak, Matematika: tájékozódás az
eszközök összehasonlítása a mai tárgyakkal, eszközökkel (pl. időben.
épületek, járművek, szerszámok, edények, bútorok, öltözet,
ékszer) a hasonló és eltérő vonások elemzése, értelmezése.
Erkölcstan: a múlt és a jelen
életviszonyai
közötti
Tárgytervezés (pl. jármű, bútor), tárgyalkotás (pl. öltözet különbségek.
kiegészítő, játék) a megismert kézműves technikákkal (pl.
nemezelés, agyagozás, fonás, szövés, batikolás), a kortárs Dráma és tánc: Kreatív
iparművészet felfogásában.
játékok tárgyakkal, tárgyak
nélkül. A tárgyak használata
A közvetlen környezetben található anyagok környezettudatos ismétléssel,
lassítással,
felhasználásával, meghatározott funkcióra (pl. irányjelző, gyorsítással stb. vagy nem
hangosító), működésre képes egyszerű szerkezet (pl. játék, rendeltetésszerű
modell) létrehozása.
használatuk.
Az elkészült tárgyak, szerkezetek használatuknak megfelelő és
tulajdonosukra utaló díszítése.
Csomagolás tervezése, kivitelezése valós vagy képzeletbeli
tárgy, dolog (pl. ecset, muffin, buszjegy, cipő, csoki, időbe látó
készülék, csodaszappan, fűmag, életelixír, varázsfonal) számára,
oly módon, hogy a csomagolás formája és díszítése utaljon a
tárgy sajátosságára.
Kulcsfogalmak/ fogalmak
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alapvető fogalmak,
kifejezések
célnyelvi
ismerete, használata
- egyszerű utasítások
ismerete, követése és
átadása
értés,
nem
értés
kifejezése
- tetszés, nem tetszés
kifejezése

Célnyelvi specialitás

 Az alkotásra, megfigyelésre, elemzésre vonatkozó feladatok életkornak
megfelelő értelmezése.
 Élmény- és emlékkifejezés, illusztráció készítése; síkbáb és egyszerű
jelmez készítése; jelek, ábrák készítése; egyszerű tárgyak alkotása.
 Az újként megismert anyagok és eszközök, technikák az
alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyagés eszközhasználata.
 A legismertebb formák, színek, vonalak, térbeli helyek és irányok, illetve
komponálási módok használata, látványok, műalkotások olvasásába is
beépítve.
 Téralkotó feladatok során a személyes preferenciáknak és a funkciónak
megfelelő térbeli szükségletek felismerése.
 A szobrászati, festészeti, tárgyművészeti, építészeti területek közötti
különbségek további differenciálása (pl. festészeten belül: arckép,
csendélet, tájkép).
A fejlesztés
 Látványok, műalkotások megfigyeléseinek során kialakult gondolatok,
várt
érzések elmondására a tantervben meghatározott legfontosabb fogalmak
használatával, az életkornak megfelelően.
eredményei a
 Különböző típusú médiaszövegek felismerése, a médiatartalmak közötti
két évfolyamos
tudatos választás.
ciklus végén  A médiaszövegekhez használt egyszerű kódok, kreatív kifejezőeszközök
és azok érzelmi hatásának felismerése.
 Kép- és hangrögzítő eszközök használata elemi technikáinak ismerete. Az
elsajátított kifejezőeszközök segítségével saját gondolatok, érzések
megfogalmazása, rövid, egyszerű történet megformálása.
 A médiaszövegek előállításával, nyelvi jellemzőivel, használatával
kapcsolatos alapfogalmak elsajátítása, helyes alkalmazása élőszóban.
 A média alapvető funkcióinak (tájékoztatás, szórakoztatás,
ismeretszerzés) megismerése.
 A médiaszövegekben megjelenő információk valóságtartalmának
felismerése.
 Az életkorhoz igazodó biztonságos internet- és mobilhasználat
szabályainak ismerete, alkalmazása. A hálózati kommunikációban való
részvétel során fontos és szükséges viselkedési szabályok elsajátítása,
alkalmazása. Életkorhoz igazodó fejlesztő, kreatív internetes
tevékenységek megismerése.
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Beszédértési készség

Legyen képes átlagos tempójú,
irodalmi kiejtéssel elmondott
információk, utsítások megértésére.
Legyen képes a tanult nyelvi
elemek alapján érzelmei és benyomása
elmondására.
Tudjon válaszolni a témával
kapcsolatos eldöntendő és kiegészítendő
kérdésekre.
Tudjon önállóan a tanult nyelvi
sémák alapján néhány mondatban
képeket leírni, témájukat megnevezni.
Tudjon kérdéseket feltenni a
tanult témával kapcsolatosan.
Legyen képes a tanult nyelvi
sémákat használó, néhány mondatos
összefüggő szövegek megértésére.
Legyen képes adott szövegből,
adott kérdések alapján válaszok
kikeresésére
Értse meg az írott formában
megjelenő utasításokat.
Legyen képes a tanuló a tanult
nyelvi elemeket tartalmazó mondatokat
diktálás után leírni.
Tudjon egyszerű mondatokat
kiegészíteni megadott szavakkal.

Beszédkészség

Továbbhaladás
feltételei a
célnyelven
Olvasásértési
készség

Írásbeli készség
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Környezetismeret
3-4. évfolyam
A környezetismeret tantárgy tanítása a két tanítási nyelvű osztályokban angol
nyelven történik.
Ebben a képzési szakaszban – az életkori sajátosságokhoz illeszkedve – tágul a
megismerendő környezet: az iskola világából kitekintünk a felnőttek világa felé, miközben a
szűkebb környezetből a tágabb környezetbe lépünk. Ennek kapcsán egy-egy jelenséggel
kapcsolatos múltbeli elképzelések és modern magyarázatok, régi és mai alkalmazások
vizsgálatára és értelmezésére is alkalom nyílik.
A 3–4. évfolyamon az egyszerűbb vizsgálatok mellett egyre nagyobb szerepet kapnak
a módszeresebb megfigyelések. A rácsodálkozástól a tapasztalatok mind szabatosabb
megfogalmazásáig jutunk el: innen vezet majd az út azok rögzítéséig, rendszerezéséig és a
természethez intézett kérdéseknek megfelelő kísérletek megtervezéséig a magasabb
évfolyamokban. Mindez megalapozza az igényt az információkeresésre, az önálló
munkavégzésre.
Az emberi test működésével kapcsolatban a leíró megfigyelésen túllépve egyre
fontosabbá válik az ok-okozati összefüggések feltárása. Emellett a divattal, szokásokkal
kapcsolatos kritikus állásfoglalás, a tudás alkalmazásának igénye, az érvek és ellenrévek
keresése és összevetése is fontos szerepet kap. Mindez a természettudományos műveltség
megalapozásához elengedhetetlen.
Az élő és élettelen természeti jelenségek rendszerbe foglalásán, a kölcsönhatások
feltárásán keresztül a megértés igényére helyezünk hangsúlyt. Kiemelt szerepet kap a
környezettudatosság, illetve az ember és a természet harmonikus együttélési módjainak
tisztelete, ilyen megoldások értékelése és keresése.
Az egyes foglalkozások, szakmák megismerésén keresztül azok tisztelete, a munka
értékének megbecsülése, a kezdeményezőkészség és a segítő magatartás (önkéntesség)
fejlesztése jelenik meg kiemelt nevelési célként.
A visszatérő témák lehetőséget adnak az ismeretek elmélyítésére, miközben a tanulók
megtapasztalhatják, hogy a már elsajátított ismeretek, készségek, a már megszerzett tudás
(legyen az még egyelőre bármilyen töredékes vagy esetleges is) hasznosíthatók az újabb
ismeretek megszerzésekor. A közvetlen környezetben, a mindennapi életben megtapasztalható
jelenségekből kiinduló, a problémák megértését célzó tanulás a természettudományos
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gondolkodás fejlődése mellett segíti az egyéni tanulási stílus kialakítását is. Ezzel alapozzuk
meg az igényt a tudás folyamatos bővítésére, a tudomány fejlődésének követésére, a
környezeti jelenségek megfigyelésére, a magyarázatok megtalálására.
Az

önálló

és

kritikus

információszerzés

a

természettudományos

műveltség

megalapozásának kulcseleme, de jelentős szerepe van a szociális és állampolgári kompetencia
fejlesztésében, illetve az állampolgárságra, demokráciára való nevelésben is. A megvalósítást
változatos tevékenységek: projektmunka, az érveken, tényeken alapuló vita, a különböző
kollaboratív feladatok, szerepjátékok stb. segíthetik. Érdemes az írott információk mellett a
különböző multimédiás és infokommunikációs források adta lehetőségeket is kihasználni. Ez
a korosztály a képi információkra különösen fogékony, és képek segítségével igen hatékonyan
fejezi ki magát. Erre építve nemcsak a hatékony, önálló tanuláshoz, hanem az esztétikaiművészeti tudatosság fejlődéséhez is hozzájárulhatunk.
A tantárgyi tartalmak és az aktív, problémaalapú tanulás módszerének alkalmazása jelentős
szerepet játszanak a testi-lelki egészség alakulásában, a fenntarthatóság és a környezettudatos
szemlélet fejlesztésében, a hatékony, önálló tanulás különböző technikáinak megismerésében
és gyakorlásában.
A lakóhely és az ország főbb nevezetességeinek megismerése és bemutatása, egy választott
nemzeti park vagy tájvédelmi körzet megismerésének kapcsán fejlődik az azonosságtudat,
valamint a hazához és a lakóhelyhez való kötődés, a tudománytörténeti elemek pedig a
tudomány és technika fejlődésének felismerését, az egyes találmányoknak az emberiség
fejlődésében betöltött szerepének értékelését segítik elő.
A jeles napokkal kapcsolatos szokásoknak a természet változásával való összekapcsolása
hozzájárul annak megértéséhez, hogy hagyományaink segítenek a természettel való kapcsolat
újrafelfedezésében, megélésében és egyúttal életünket is strukturálják.
A legtöbb tematikai egység 8 órára készült. A feldolgozás során azonban ezek az egységek
két évfolyamra bontva is megvalósíthatóak.
A megismerési folyamat irányításában általában, de a terepi látogatások és az önálló
munka során különösen is fontos a tanító facilitátori szerepe és a segítő értékelés formáinak az
alkalmazása.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás
A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

Mennyi időnk van?

Órakeret 7 óra

Idő, napszakok, évszakok.
Az anyag, energia, információ, a rendszerek, illetve az állandóság és
változás szemszögéből az idő fogalmának megértése, az időegységek
alkalmazásának fejlesztése, az időfogalom mélyítése. A felépítés és
működés, illetve a környezet és fenntarthatóság szempontjából a Föld, a
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Nap és a Hold kapcsolatának felismertetése. A tudomány és technika
fejlődésének felismertetése példák alapján, a találmányok
jelentőségének meglátása a távcső példáján.
Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
ismeretek
Problémák,
jelenségek, Időmérő
eszköz
készítése, Magyar nyelv és
gyakorlati alkalmazások:
kalibrálása.
Napóra irodalom: hasonlatok,
Miért épp 24 órából áll egy nap? megfigyelése.
Időmérő metaforák,
Hogyan mérték az időt régen, és eszközök
csoportosítása szólásmondások (az
hogyan mérhetjük most?
(pontosság,
használhatóság, idővel kapcsolatban).
esztétikum szerint).
Ismeretek:
Az
idő
múlása
jeleinek Vizuális kultúra: az
Az idő mérése, az időmérés felismerése, szóbeli leírása az idő képi ábrázolása,
alkalmi és szabványegységei.
emberi egyedfejlődés egyes az égitestek képi
Az idő kifejezése a mindennapi szakaszaiban.
ábrázolása.
kommunikációban.
A születéssel, gyermekvárással,
az
elmúlással
kapcsolatos Ének-zene:
ütem,
Emberi életszakaszok.
gyermeki
elképzelések ritmus, metronóm.
Születés és halál.
megbeszélése.
A Föld mozgásai.
Föld, Nap, Hold, holdfázisok A Föld mozgásáról (forgás, Nap Matematika: folyamat
körüli
keringés)
elképzelés mozzanatainak
képének megismerése.
A távcső mint a távoli kialakítása
modell
alapján. időbeli elrendezése;
objektumok
megfigyelésének Annak felismerése, hogy a időrend kezelése.
eszköze.
Földön nem mindenütt egyszerre
van nappal, illetve éjszaka. Az
időzónák megsejtése.
Kapcsolat keresése a naptár
elemei és a Föld mozgásai
között.
Képek keresése, közös bemutató
készítése:
az
égitestek
szépségének meglátása.
Az egyes holdfázisok rajzolása,
elhelyezése a naptárban, a
ciklikus ritmus
felismerése.
Annak megsejtése, hogy a
különböző
időszámítási
módszerek
miatt
eltérések
adódhatnak.
A
távcső
működésének
vizsgálata. Annak megértése
konkrét példák alapján, miért
jelentett a távcső felfedezése
hatalmas
mérföldkövet
a
tudomány fejlődésében.
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Kulcsfogalmak/ Időmérés, égitest, naptár.
fogalmak
Az idő kifejezése. (év, hónap, nap, óra) Az idő mérése, a naptár
Célnyelvi
használata - sorszámnevek ismerete Az ember fejlődési szakaszai –
specialitások
családi kapcsolatok kifejezése. Nyelvtani szerkezet a birtokviszony
kifejezése. A Nap, Föld, és bolygók nevei. A Nap és Föld
összehasonlítása. Nyelvtan: a középfok használata. A Föld Naphoz
viszonyított mozgása az egyszerű jelen idő használatával.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret
7 óra
Fő világtájak, tájékozódás vázlatrajz alapján, saját település neve,
Előzetes tudás
környezete.
A rendszerben való gondolkodás fejlesztése: a rész-egész kapcsolat
értelmezése hazánk földrajzi helyzetén belül. A helyi és nemzeti
A tematikai
azonosságtudat megalapozása, alakítása. A lakókörnyezettel és
egység nevelésihazánkkal kapcsolatos pozitív attitűd megalapozása. A közlekedéssel
fejlesztési céljai
kapcsolatos tudás bővítése. A térbeli tájékozódás fejlesztése, a
térképhasználat előkészítése.
Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
ismeretek
Problémák, jelenségek, gyakorlati A felszíni formák megfigyelése Technika, életvitel és
alkalmazások:
terepasztalon, maketten vagy saját gyakorlat: közlekedés,
Hol találjuk Magyarországot a Föld készítésű
modellen
(például utazás,
közlekedési
bolygón
és
lakóhelyünket homokasztalon) és összevetése eszközök.
Magyarországon?
térképpel, földgömbbel. A település
Hogyan tervezhetünk meg egy és közvetlen környezete felszíni Matematika:
utazást?
formakincseinek összekötése a Tájékozódás a síkban.
modellezett formákkal.
Távolságok,
Ismeretek:
A fő világtájak megnevezése, nagyságrendek
A földfelszín formakincsének elhelyezése a térképen. Az égtájak becslése, megnevezése,
a
közvetlen mérése.
elemei (hegység, dombság, alföld, azonosítása
óceán, tenger, tó, folyam, folyó, környezetben.
Magyarország domborzati térképén Magyar
nyelv
és
patak).
alapvető
térképjelek irodalom:
Magyarország
helyzete: az
a
szomszédos Magyarország
államhatárok,
felszínformák, megnevezése,
értékeinek, illetve a
vizek,
főváros,
települések, országok felsorolása.
köthető
útvonalak,
szomszédos A nagy tájegységek felismerése lakóhelyhez
Magyarország térképén. Irányok, értékek megjelenítése a
országaink.
Magyarország elhelyezése: Föld távolságok leolvasása.
szépirodalomban.
bolygó, Európa kontinens, Közép- A lakóhely elhelyezése az
Európa, Kárpát-medence.
infrastruktúra
rendszerében. Vizuális
kultúra:
A
települések
infrastruktúra Konkrét példák besorolása.
nemzeti
rendszere: nagyváros, város, falu, Egy tájegységgel kapcsolatban szimbólumaink, illetve
tanya.
Külváros,
kertváros, kutatómunka elvégzése: képek, az egyes tájegységekhez
belváros. Vonzáskörzet.
történetek keresése.
köthető jelképek.
Térképmásolás. Saját település
Magyarország nagy tájegységei.
Tájékozódás a tágabb a térben
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megtalálása
Magyarország Ének-zene:
térképén.
Néhány
jellegzetes Magyarországhoz,
magyar nevezetesség megismerése illetve az egyes nagy
képeken, multimédián keresztül. tájegységekhez vagy a
Közös bemutató készítése a lakóhelyhez
köthető
lakóhely kulturális és természeti népdalok, zeneművek.
értékeiről.
A természeti és
mesterséges
fogalompár
alkalmazása a lakóhely értékeinek
leírásában.
Utazás tervezése a lakóhely és
valamely nevezetes helység között,
térkép
segítségével:
úticél
megtalálása, közbenső állomások
felsorolása, látnivalók felsorolása, a
távolság és időtartam becslése.
A tömegközlekedési rendszer
jelentőségének,
környezeti
hatásainak elemzése.
Kulcsfogalmak/ Rész-egész viszony, távolságbecslés, térkép, Magyarország, település,
közlekedési eszköz, tömegközlekedés.
fogalmak
Lakóhelyünk, lakókörnyezetünk
és hazánk néhány főbb természeti
és kulturális nevezetessége. A
lakóhely történetének néhány
fontosabb eseménye és természeti
környezete.
Közlekedési
eszközök.
Tömegközlekedés.
A vízi, szárazföldi és légi
közlekedési eszközök.

Célnyelvi
specialitások

A fő világtájak megnevezése, utasítások megértése, információkérés, az
elöljáró szavak (mellett, alatt, stb.) használata, ezek segítségével
helymeghatározás. Tájékozódás a térképen, útbaigazítás célnyelven.
Magyarország helye Európában. A szomszédos országok megnevezése,
megyénk, szülővárosunk jellemzése, látnivalók. Közlekedési eszközök
megnevezése, ezek használatának rendszeressége – gyakoriságot
kifejező határozószók segítségével.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás
A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

Megtart, ha megtartod

Órakeret 7 óra

Növények, állatok, természetes és mesterséges környezet.
A hagyományos életmód és a helyi tudás jelentőségének megláttatása a
környezet és fenntarthatósághoz kötődően. A környezet- és
természetvédelem szerepének felismertetése. Az ember-természet
kapcsolat mint rendszer értelmezése konkrét példán keresztül. A
tapasztalati tudás értékelése. A természeti ritmusok és ünnepeink, jeles
napjaink közötti kapcsolatok felismertetése.
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ismeretek
Problémák,
jelenségek,
gyakorlati alkalmazások:
Milyen kapcsolat van az ünnepek
és az évszakok között? (Pl.
farsang,
húsvét,
pünkösd,
karácsony.)
Mire jók a hagyományok?
Lehet-e tanulni egy iskolázatlan
embertől?
Miért
fontos
a
természetvédelem?
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Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Kalendárium készítése, jeles Magyar nyelv és
napok és természeti történések, irodalom:
népdalok, népköltések és versek, többjelentésű szavak
szépirodalmi
részletek (a fok szó jelentései).
megjelenítésével.
Példák keresése arra, hogyan Ének-zene: népdalok.
látták el az ártéri gazdálkodásból
élők
táplálékigényüket Vizuális
kultúra:
(növények, tenyésztett állatok, népművészet.
halászat,
vadászat),
hogyan
készítették
és
tartósították Erkölcstan:
a
ételeiket,
milyen
használati természet tisztelete, a
Ismeretek:
tárgyakat
és
milyen hagyományok
Jeles napok, ünnepek kapcsolata nyersanyagokból
készítettek, jelentősége.
a természet változásaival.
hogyan ügyeltek arra, hogy a
A lakóhely hagyományai.
megújuló természet hosszú távon Matematika:
részA gazdálkodó ember természeti is biztosítsa igényeiket.
egész kapcsolat.
és
épített
környezetének Egy-két anyag feldolgozásának
kölcsönhatása
az
ártéri kipróbálása
(pl.
agyag, Technika, életvitel és
fokgazdálkodás példáján.
fűzfavessző,
gyakorlat:
a
ház
részei, építőanyagok,
Haszonállatok: mézelő méh, gyógynövényszárítás).
szürkemarha,
mangalica, Annak megértése, hogy a helyi anyagok
racka. Haszonnövények: alma, sajátosságokra, problémákra a felhasználása,
meggy, szőlő. Vadon élő hagyományos tudás kínálja a megmunkálása;
élelmiszerek
állatok: kárász, csuka, nemes legmegfelelőbb megoldásokat.
körültekintő
emberi tartósítása.
kócsag, fehér gólya. Gyógy- és A
jelentőségének
fűszernövények:
galagonya, beavatkozás
felismerése.
A
vízvédelem
szeder, menta.
A hagyományos házak anyagai szerepének belátása.
(nád, sás, fűz, agyag, vályog), a Az iskolához legközelebb eső
nemzeti park vagy tájvédelmi
települések mérete.
A folyószabályozás hatása és a körzet megismerése, értékmentő
vizek védelme.
munkájának megértése.
A természetvédelem és a
fenntarthatóság
kapcsolatának
felismerése.
Kulcsfogalmak/ Fenntarthatóság, fokgazdálkodás, természetvédelem, vizes élőhely,
tapasztalati tudás, egyensúly.
fogalmak
A természetvédelem fontossága – projektmunka, gyűjtőmunka. Jeles
napok, a magyar és az angol nyelvterületek hagyományai, ezek
Célnyelvi
összehasonlítása, kulturális sajátosságok megláttatása. Egy-egy
specialitások
ünnephez kapcsolódó angol dal megismerése.
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Órakeret
6 óra

Miért érdemes takarékoskodni?

Hőmérséklet, az anyagok tulajdonságai.
Az anyag, energia, információ szempontjából az energiatakarékos
magatartás erősítése. A papírgyártás megismerésén keresztül az ipari
folyamat főbb lépéseinek megértése, a tudatos fogyasztói magatartás
kialakítása, a szelektív gyűjtés fontosságának felismertetése. A
múzeumok munkájának értékelése.

Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
ismeretek
Problémák,
jelenségek,
gyakorlati alkalmazások:
Fogyasztanak-e
áramot
az
elektromos berendezések, ha
készenléti üzemmódban vannak?
Mi a különbség a hagyományos
és az energiatakarékos izzók
között?
Mire jó a papír? Készíthetünk-e
otthon is papírt?
Ismeretek:
A hőátadás.
A háztartási gépek, eszközök és
készülékek
energiatakarékossága.
Az
elektromos
készülékek
üzemeltetése a hőtermelés miatt
veszteséggel is jár.
A megújuló és nem megújuló
energiaforrások.
A papír szerepe mindennapi
életünkben.
A papírgyártás: az ipari gyártás
vázlata (a termék előállítása:
nyersanyag, termék, késztermék,
hulladék;
a
papírgyártás
vízigényes folyamat).
Használati tárgyak és alkotások
újrahasznosított papírból.
A papír mint csomagolóanyag.
Egyéb csomagolóanyagok.
Példák a papír, műanyag, fém
újrahasznosítására.

Fejlesztési követelmények
Megfigyelések, vizsgálatok a hő
terjedésével kapcsolatosan.
A megújuló és nem megújuló
energiaforrások
megkülönböztetése
konkrét
példák alapján.
Különböző papírfajták vizsgálata
megadott szempontok alapján.
Példák
gyűjtése
a
papír
felhasználására.
A
gyűjtött
példák alapján az egy hét alatt
felhasznált papír mennyiségének
mérése.
Ismerkedés a papír történetével,
merített papír készítése. A
papírgyártás és papírkészítés
példáján a házi és ipari előállítás
különbségeinek megfigyelése.
A szelektív gyűjtés és a tudatos
fogyasztói magatartás szerepének
felismerése az újrahasznosítás
kapcsán, az újrahasznosításra
gyűjtött példák alapján.
Az egyes csomagolóanyagok
összehasonlítása
különböző
szempontok szerint (esztétikus,
gazdaságos,
környezetkímélő,
energiatakarékos,
újrahasznosítható,
eldobó,
pazarló).
Múzeumlátogatás után a szerzett
tapasztalatokról
beszámoló
szóbeli vagy írásbeli vagy rajzos
formában előre megadott vagy
választott szempont alapján.
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Kapcsolódási
pontok
Vizuális

kultúra:

műveletek

különféle

papírfajtákkal
(ragasztás, kasírozás,
kollázs), papírmasé.
Technika, életvitel
és gyakorlat: gyártási
folyamatok.
Erkölcstan:
egyéni

felelősség

kérdése.

Matematika:
halmazok.

az
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Kulcsfogalmak/ Papírgyártás, újrahasznosítás, energiaforrás, energiatakarékosság.
fogalmak
A használati tárgyak anyagának megnevezése, tárgyak csoportosítása
Célnyelvi
anyaguk
alapján,
tulajdonságuk
megnevezése
melléknevek
specialitások
segítségével, ellentétpárok létrehozása. Újrahasznosítható anyagok
megnevezése, ezek szelektálása megadott tulajdonság alapján.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Az a szép, akinek a szeme kék?

Órakeret
5 óra

Testrészek, emberi tulajdonságok.
Az ember megismerése és egészsége szempontjából az alkat, a külső és
A tematikai
belső tulajdonságok különbözőségének elfogadtatása. Példákon
egység nevelésikeresztül az öröklődés szerepének a felismertetése. A toleráns és
fejlesztési céljai
segítőkész magatartás megalapozása, erősítése.
Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
ismeretek
Problémák,
jelenségek, Példák, illusztrációk gyűjtése Vizuális
kultúra:
gyakorlati alkalmazások:
különböző
korok,
kultúrák emberábrázolás
a
Mitől látunk valakit szépnek? szépségideáljaira.
Annak művészetben; portré
Csak a szupermodellek lehetnek felismerése, hogy nem minden és karikatúra.
szépek?
szépségideál vagy divat hat
előnyösen egészségünkre, egyes Magyar nyelv és
Ismeretek:
szokások pedig kifejezetten irodalom: a jellemzés;
Emberábrázolás a művészetben. egészségkárosítóak
(tűsarkú hasonlatok, metaforák
Szépségideálok.
cipők, fűző stb.).
a
szépséggel
Külső és belső tulajdonságok. Az emberek közötti testi kapcsolatban.
Szerzett
és
öröklött különbségek és hasonlóságok
tulajdonságok.
megfigyelése. Példák alapján az Ének-zene: gunyoros
amelyek
Az ápolt külső szebbé tesz: a öröklött tulajdonság megértése, népdalok,
egy-egy
testi
testápolás módjai (tisztálkodás, tulajdonságok csoportosítása.
helyes
és
rendszeres tulajdonságot
haj, körmök, bőr, fogak A
ápolása). A divat és a testápolás testápolási
szokások karikíroznak.
kapcsolata.
megismerése, gyakorlása. Annak
Fogyatékkal élők, megváltozott felismerése, hogy a divat nem Technika, életvitel és
mindig az egészséges testápolási gyakorlat:
a
munkaképesség.
szokásokat közvetíti, gyakran testápolás
módjai,
felesleges vagy káros szokásokat egészséges életmód.
is erőltethet.
Személyes tapasztat szerzése az
érzékszervi és a mozgásszervi
fogyatékkal
élők
életéről.
Fogyatékkal élők elfogadása,
segítése.
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Kulcsfogalmak/ Testalkat, testi adottságok, személyes higiéné, öröklődés.
fogalmak
Testrészek megnevezése, személyek leírása külső tulajdonságai
alapján, külső és belső tulajdonságok megnevezése, ezek
Célnyelvi
csoportosítása. Egészséges életmód, rendszeres testápolás fontossága,
specialitások
ezek kifejezése egyszerű mondatokkal, tiltással.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás
A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

Merre megy a hajó?

Órakeret
6 óra

Halmazállapot-változások, oldódás, kölcsönhatás.
Az anyag, energia, információ szempontjából a mágnesség szerepének
felismerése és kölcsönhatásként való értelmezése; hang- és
fényjelenségek tanulmányozása. Az állandóság és változás megfigyelése
saját vizsgálatok értelmezésén keresztül. A tudomány, technika, kultúra
szempontjából az egyes jelenségek gyakorlati alkalmazásának
megismerése.

Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
ismeretek
Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások:
Hogyan talál vissza tavasszal a
fecske az ősszel elhagyott fészkére?
Hogyan tájékozódtak a hajósok
régen és most?
Miért színes a szivárvány?
Van-e hang a Holdon?
Miért lehet szomjan halni a
tengeren?
Miért fagy be nehezen a tenger?
Miért úszik a jégtömb a vízen?
Ismeretek:
Tájékozódás csillagképek alapján.
A Göncölszekér legendája.
Tájékozódás iránytűvel: a Föld
mágneses tere, a mágneses
vonzás, taszítás.
Példák hang- és fényjelenségekre.
Keverékek és oldatok.
Megfordítható (fagyás-olvadás,
oldódás-kristályosítás) és nem
megfordítható folyamatok (égés).
Körfolyamat: a víz körforgalma a
természetben.
Sós víz, édesvíz.
Az édesvízkészlet mennyisége a

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Példák keresése az állatok
tájékozódására. A Göncölszekér
csillagkép
felismerése.
Rajz
készítése
szabadon
választott
csillagképről, a csillagkép nevével
kapcsolatos gyűjtőmunka végzése.
Vizsgálatok
a
mágnességgel
kapcsolatban (vonzás, taszítás, a
kölcsönösség felismerése). Az
iránytű működésének értelmezése.
Annak megértése, miért jelentett az
iránytű
feltalálása
hatalmas
segítséget a hajósoknak.
Konkrét jelenségek (rezgő húrok,
megütött vizespohár, rezgő vonalzó
stb.) vizsgálatán keresztül annak
megtapasztalása, hogy a hangot a
levegő
rezgésén
keresztül
érzékeljük. Fénytörés és -szóródás
vizsgálatán
keresztül
annak
felismerése, hogy a fehér fény
különböző színek keveréke.
Példák gyűjtése környezetünkből
keverékekre és oldatokra. A sós víz
fagyásának vizsgálatán keresztül
annak meglátása, miért fagy be
nehezebben a tenger, mint az
édesvíz.

Vizuális kultúra: képek
vízről,
tengerről,
hajókról.
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Magyar
nyelv
és
irodalom: a hajózás
mint
téma,
a
csillagképekhez kötődő
mítoszok,
mondák,
legendák.
Ének-zene:
a
hangszerek
hangja,
hangmagasság;
a
hajózáshoz
kötődő
dalok.
Matematika:
Tájékozódás a külső
világ tárgyai szerint; a
tájékozódást
segítő
viszonyok
megismerése.
Számok, nagy számok,
mértékegységek.
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Földön a sós vízhez képest.

A vízkörforgalom egyes lépésein
keresztül a már ismert fizikai
változások (párolgás, lecsapódás)
bemutatása, az ellentétes irányú
folyamatok
felismerése.
A
víztakarékosság, az édesvíz-készlet
védelme fontosságának felismerése.
Kulcsfogalmak/ Tájékozódás, kölcsönhatás, vízkörforgalom.
fogalmak
Célnyelvi
Akölcsönhatások tapasztalatainak lejegyzése, az alapvető fizikai
specialitások
fogalmak ismerete, fizikai változások folyamata. A víz különböző
halmazállapotának megnevezése, a fizikai változás mellérendelése. A
mágnesesség tulajdonságai (ismétlés irányok, térképhasználat),
iránytű használat. A megfordítható és megfordíthatatlan folyamatok
megnevezése, csoportosítása. A víz körforgása: egyszerű jelen idejű
mondatok sorba rendezése.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Egészség és betegség

Órakeret 7 óra

Testrészek, egészséges táplálkozás elemei, hőmérséklet.
Az ember megismerése és egészsége, illetve a felépítés és működés
A tematikai
kapcsolata szempontjából a betegségtünetek felismerésének képessége
egység nevelésiés a kezdeményezőkészség fejlesztése, az egészségtudatos életmód
fejlesztési céljai
kialakítása és gyakorlása. A felelősségtudat erősítése.
Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
ismeretek
Problémák, jelenségek, gyakorlati Az egészségünket károsító és védő Testnevelés és sport: a
alkalmazások:
szokások csoportosítása. Példák rendszeres testmozgás
Miért betegszünk meg? Hogyan gyűjtése az aktív és passzív szerepe, stresszoldás.
kerülhetjük el a betegségeket?
pihenésre.
Milyen jelei lehetnek annak, hogy A betegségtünetek felismerésének Magyar
nyelv
és
betegek vagyunk?
gyakorlása
esettanulmányokon irodalom: hasonlatok,
Mitől függ a gyógyulás?
keresztül.
szólásmondások,
Mi a teendő baleset esetén?
A fertőzés megelőzési módjainak közmondások, mesék
Ismeretek:
gyakorlása.
(az egészséggel és
Az
egészséges
életmód A gyógyítók munkájának elismerése, betegséggel
(táplálkozás, aktív és passzív tisztelete. Az egyes egészségügyi kapcsolatban).
használatának
pihenés, öltözködés, személyes intézmények
Technika, életvitel és
higiéné, rendszeres testmozgás, megismerése.
A
megelőzés
szerepének
felismerése.
gyakorlat: a betegség
lelki egészség).
A betegség (nátha, influenza, A mentők munkájának értékelése, tünetei,
teendők
bárányhimlő) tünetei.
tisztelete. Teendők, segítségkérés betegség esetén.
A testhőmérséklet, láz mérése.
módjainak megismerése baleset
A betegség okai: fertőzés, örökletes esetén.
betegség, életmód.
A gyógyítás. A körzeti orvos és a
kórház feladatai. A gyógyszertár. A
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védőoltások szerepe.
Baleset: megelőzés, segélykérés, a
mentők értesítése. A mentők
munkája.
Kulcsfogalmak/ Egészségmagatartás, betegség, gyógyítás, baleset, fogyaték.
fogalmak
Célnyelvi
Egészséges és egészségtelen dolgok megnevezése, csoportosítása.
specialitások
Felszólító módú mondatok alkotása, az egészséges életmód kapcsán. A
betegség tüneteinek, gyakori betegségek okainak megnevezése, okokozati összefüggések keresése, ezek kifejezése. Célnyelvi párbeszédek
alkotása: az orvosnál, a mentők értesítése.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Önismeret és viselkedés

Órakeret
7 óra

Az önismeret és az önreflexió fejlesztése a viselkedési helyzetek
tanulmányozásán keresztül. Az ember megismerése és egészsége
A tematikai
szempontjából az emberi magatartásformák megfigyelése, hasonlóságok
egység nevelésiés különbségek keresése az állati kommunikációval. A kapcsolatok és a
fejlesztési céljai
közösség jelentőségének felismertetése az ember életében.
Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
ismeretek
Problémák, jelenségek, gyakorlati A kutya magatartásán keresztül Magyar
nyelv
és
alkalmazások:
példák
vizsgálata
az
állati irodalom:
szólások,
Igaz-e, hogy „ugatós kutya nem kommunikációra. Hasonlóságok és közmondások, metaforák
harap”?
különbségek keresése az állati és (az ember és az állatok
Van-e hasonlóság az emberi és az emberi kommunikáció között.
viselkedésével
állati viselkedés között?
Filmrészletek, fotók segítségével az kapcsolatban).
Hogyan
„olvashatunk”
mások emberi kommunikáció elemeinek
jelzéseiből?
vizsgálata, a mimika és a testtartás Vizuális
kultúra:
Hogyan kerülhetjük el a sértődéseket, szerepének elemzése egy-egy példán. arckifejezések,
veszekedéseket?
Szerepjáték során a megállapítások testbeszéd megjelenítése
Hogyan
őrizhetjük
meg kipróbálása, ellenőrzése.
művészeti alkotásokon.
barátságainkat?
Emberi
magatartásformák
Ismeretek:
megfigyelése
különböző Ének-zene:
emberi
Kommunikáció az állatvilágban: a helyzetekben.
Helyzetgyakorlatok konfliktusok
kutya tájékozódása, területvédő és elemzése. Példák csoportosítása megjelenése dalokban.
behódoló magatartása.
(helyes és helytelen viselkedés), érvek
Matematika:
Az emberi kommunikáció: beszéd, és indokok keresése.
Az együttélés alapvető szabályainak hasonlóságok
és
testbeszéd.
megbeszélése.
különbségek.
Mosoly, fintor, bólintás, hunyorítás,
testtartás szerepe.
Magatartásformák,
szabályok,
Erkölcstan:
emberi
viselkedési normák különböző
kapcsolatok, közösség, a
élethelyzetekben. Példák a helytelen
helyes magatartás.
és helyes viselkedésre.
Együttélés a családban.
Baráti
kapcsolatok,
iskolai
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közösségek.
Kulcsfogalmak/ Kommunikáció, metakommunikáció, együttélés.
fogalmak
Az emberi testbeszéd eszközei, érzelmek megnevezése. A viselkedési
Célnyelvi
normák helyességének és helytelenségének kifejezése. Tanácsok kérése
specialitások
és adása. Iskolai közösségek, baráti kapcsolatok viselkedési normái,
szabályok alkotása, szituációs játékok.
Tematikai
egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Vágtat, mint a paripa

Órakeret
6 óra

Testrészek.
A mozgásjelenségek tanulmányozása során az állandóság és változás és
kapcsolatuk felismertetése. Az ember megismerése és egészsége szempontjából a
A tematikai
szerepének
felismertetése
az
egészségmegőrzésben,
a
egység nevelési- mozgás
fejlesztési céljai mozgásszervrendszer működésének alapvető megértetése. A felépítés és működés
kapcsolatának beláttatása a ló testfelépítésének és mozgásának példáján.
Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
ismeretek
Problémák,
jelenségek, Mozgásjelenségek vizsgálata játékos Vizuális kultúra: a mozgás
gyakorlati alkalmazások:
kísérleteken
keresztül:
kérdések megjelenítése
a
Miért vágtat sebesen a megfogalmazása
a
mozgások művészetekben,
mozgókép
paripa?
jellemzőivel kapcsolatban. A jelenségek készítése.
Kiből lesz jó rövidtávfutó? És megfigyelése az állandóság és a
jó hosszútávfutó?
változás szempontjából, a változások Ének-zene:
népdalok,
Hogyan
fejleszthetjük megfigyelése,
adott
szempontú zeneművek a ló és ember
mozgásunkat?
besorolása (a mozgás gyorsasága, kapcsolatáról, a ritmus és a
Ismeretek:
iránya).
mozgás kapcsolata (táncok).
A
mozgásfajták Példák gyűjtése mozgással kapcsolatos
rekordokra.
Testnevelés és sport: a
megkülönböztetése
(egyenletes és gyorsuló A rendszeres testmozgás jelentőségének rendszeres testmozgás, az
felismerése. Esettanulmányok, példák edzés,
a
bemelegítés;
mozgás, ütközés).
A csontok, izmok, ízületek feldolgozása arról, hogy a rendszeres világcsúcsok,
nemzeti
szerepe: hajlékonyság, erő, testmozgás hogyan fejleszti az rekordok
különböző
rugalmasság,
gyorsaság, akaraterőt, állóképességet, ügyességet. sportágakban, lovassportok.
ügyesség.
A bemelegítés fontosságának, az
Az edzés és a bemelegítés. A edzésmunka során a fokozatosság Magyar nyelv és irodalom: a
testalkatnak,
testi elvének belátása. Lehetőségek keresése mozgás leírására szolgáló
adottságoknak
megfelelő a lakóhelyen a rendszeres testmozgás rokon
értelmű
szavak,
mozgásformák. A tánc mint gyakorlására.
hasonlatok
a
mozgás
mozgás. A mozgás mint A kapcsolat felismerése a ló kifejezésére; a mozgás, illetve
aktív pihenési forma.
testfelépítése és életmódja, illetve a ló mozgásának megjelenítése
A mozgásszegény életmód természetes környezete között. Annak irodalmi
alkotásokban,
veszélyei.
magyarázata, miért elterjedt haszonállat mondókákban.
A ló leírása: testfelépítés, a ló: példák keresése a ló és az ember
életvitel
és
életmód, alkalmazkodás a kapcsolatára. A ló mozgásának Technika,
megfigyelése és a különböző gyakorlat: egészséges életmód,
környezethez.
testmozgás.
A ló mozgása: ügetés, mozgásformáinak összehasonlítása.
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poroszkálás, vágta.
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Kulcsfogalmak/ Mozgásszerv, mozgásforma.
fogalmak
Különböző sportágak megnevezése, képleírás a folyamatos jelen idő
Célnyelvi
használatával. A mozgásformák leírása, cselekvések, igék gyűjtése
specialitások
ennek kifejezésére, majd ezek csoportosítása egy-egy konkrét sportág
kapcsán. A testrészek ismétlése, az ember és a ló külső
tulajdonságainak összehasonlítása
Tematikai
egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás
A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

Kertben, mezőn

Órakeret 7 óra

Életfeltételek, tápanyagok, táplálék, évszakok.
A felépítés és működés kapcsolatában az élőlények csoportosítása, a
haszonnövények fogyasztható részeinek megnevezése.

Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
ismeretek
Problémák,
jelenségek,
gyakorlati alkalmazások:
Mit érdemes venni a
piacon? Honnan származik,
és mire utal a növény
elnevezés?
Mitől növekszik a növény?
Hogyan kerül a kenyér az
asztalra?
Ismeretek:
A Nap mint energiaforrás.
A napsugárzás hatása az
élővilágra.
Gombák, növények, állatok.
Zöldségek, gyümölcsök. A
növény részei (gyökér,
szár, levél, virág, termés).
A mag. Ehető növényi
részek.
Életszakaszok, csírázás,
fejlődés,
növekedés,
öregedés.
Háziállatok
(kutya,
macska),
haszonállatok
(tyúk, kacsa), hazai vadon
élő állatok (rókalepke,
májusi
cserebogár,
kárász, csuka, seregély,
feketerigó, mezei pocok,

Fejlesztési követelmények
Életközösség megfigyelése. Az
élővilág szerveződési szintjeinek
felismerése. A megfigyelt élőhely
élőlényeinek
csoportosítása
(gomba, növény, állat, zöldség,
gyümölcs).
Látogatás a piacon, a tanyán vagy
a kertben. Az idényzöldségek,
idénygyümölcsök
felismerése,
csoportosítása aszerint, hogy mely
ehető növényi részt fogyasztjuk.
Példák keresése magra, termésre.
Naptár
készítése
az
idényzöldségekről
és
idénygyümölcsökről.
Növény
fejlődésének
megfigyelése.
A
megfigyelt
élőhelyen
talált
növények
csoportosítása aszerint, mely
életszakaszban voltak.
Példaállatok csoportosítása a
tanult csoportok szerint (háziállat,
haszonállat, vadon élő állat,
illetve
ízeltlábúak,
halak,
madarak, emlősök).
Néhány jellegzetes állatnyom
tanulmányozása,
lerajzolása.
Életnyomok gyűjtése a terepi
látogatás során.
Állatnyomok megismerése.
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Kapcsolódási pontok
Magyar
irodalom:

nyelv
a

és

kenyérrel

kapcsolatos hasonlatok,
szólás-mondások,
mesék,

mondák,

műalkotások.
Vizuális

kultúra:

mesterséges
életközösségek

(kert,

mező) képi megjelenítése;
zöldség-

és

gyümölcscsendéletek.
Ének-zene:

a

kenyérsütéssel, illetve az
egyes

élőlényekkel

kapcsolatos dalok.
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őz, róka).
Szaporodás: pete, tojás,
elevenszülő.
Lebomlás, komposztálás,
rothadás.
Kenyérsütés: búza, liszt és
kenyér
példáján
a
nyersanyag,
termék,
késztermék fogalma, a
rostálás, a szitálás, az őrlés,
a kelesztés és a dagasztás
folyamata, az üzletekben
kapható kenyerek és az
adalékok
szerepe,
kenyérsütés
házilag,
kapcsolódás az új kenyér
ünnepéhez, a kenyérrel
kapcsolatos hagyományok.
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Lebomlás
vizsgálata.
A
Technika, életvitel és
komposztálás
szerepének
gyakorlat:
gyártási
felismerése. Szerves hulladékok
csoportosítása
a folyamat;
alapanyag,
komposztálhatóság szerint.
nyersanyag, késztermék.
Példák gyűjtése kenyérfajtákra,
összehasonlításuk
különböző
szempontok
szerint.
A
kenyérsütés példáján a természet
tiszteletének
felismerése
a
hagyományos életmód egyszerű
cselekvéseiben.

Kulcsfogalmak/ Életközösség, növényi szerv, életciklus, napenergia, kenyérsütés.
fogalmak
Életfeltételek megnevezése. A tápláléklánc szerepe példákon keresztül.
Célnyelvi
Az évszakok megnevezése, tulajdonságai, hatásuk az élőlényekre.
specialitások
Élőlények válogatása különböző szempontok alapján. A növények
fejlődésének állomásai, a kifejlett növény részeinek megnevezése,
haszonnövények megnevezése, kenyérkészítés menete – receptírás. Az
állatok tulajdonságainak megnevezése, csoportosítása. Emlősök,
halak, madarak tulajdonságai. Állatok megnevezése lábnyomok
segítségével.

A fejlesztés várt
eredményei a két
évfolyamos ciklus
végén

Az egészséges életmód alapvető elemeinek alkalmazása az egészségmegőrzés és
az egészséges fejlődés érdekében, a betegségek elkerülésére.
Az életkornak megfelelően a helyzethez illő felelős viselkedés segítségnyújtást
igénylő helyzetekben.
A hosszúság és idő mérése, a mindennapi életben előforduló távolságok és
időtartamok becslése.
Képesség adott szempontú megfigyelések végzésére a természetben, természeti
jelenségek egyszerű kísérleti tanulmányozására.
A fenntartható életmód jelentőségének magyarázata konkrét példán keresztül, a
hagyományok szerepének értelmezése a természeti környezettel való harmonikus
kapcsolat kialakításában, illetve felépítésében.
Az élőlények szerveződési szintjeinek és az életközösségek kapcsolatainak a
bemutatása, az élőlények csoportosítása tetszőleges és adott szempontsor szerint.
Egy természetes életközösség bemutatása.
Egy konkrét gyártási folyamat kapcsán a technológiai folyamat értelmezése, az
ezzel kapcsolatos felelős fogyasztói magatartás ismerete.
Magyarország elhelyezése a földrajzi térben, néhány fő kulturális és természeti
értékének ismerete.
Informatikai és kommunikációs eszközök irányított használata az
információkeresésben és a problémák megoldásában.
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A továbbhaladás feltételei:
A tanuló keressen a tankönyvön kívül más ismerethordozókból a tananyaghoz
kapcsolódó információkat.
Tanítói kérdésre néhány mondatos összefüggő felelettel válaszoljon célnyelven is.
Angol nyelven mutasson be egy-egy ismert növényt, emlőst, madarat és gerinctelen
állatot a lakóhely környezetéből.
Nevezze meg az életükhöz szükséges környezeti feltételeket.
Tudja felismerni, megnevezni magyarul és angolul egy fás szárú, egy lágyszárú
növény részeit, egy emlős, egy madár,egy hal és egy gerinctelen állat testrészeit,
jellemzőit.
Legyen képes a madarak, emlősök, halak, gerinctelen állatok és a növények
témakörében kérdésekre angolul válaszolni, angolul beszélgetést kezdeményezni,
felhasználva a tankönyvben kötelezően megtanulandó mintamondatokat alapként.
Legyen

képes

összefüggések

feltárására

megfogalmazására

magyarul,

mintamondatok alapján angolul.
Nevezzen meg a környezetéből környezetszennyező forrásokat, ismerje azok
egészségkárosító hatásait.
Legyen képes méréseket végezni a tanult körben az emberi testen, nevezze meg a
tanult élettani jellemzőket.
Tudja, hogyan őrizheti meg egészségét, és mi veszélyezteti azt leginkább.
Tudja magyar és angol nyelven megnevezni, homokasztalon kialakítani a különböző
felszíni formákat(domb, hegy, síkság), ismerje a domborzat jelölését a térképen.
Találja meg lakóhelyét, nagytájainkat Magyarország domborzati térképén.
Ismerje lakóhelyének védett természeti értékeit.
Mutassa be a lakóhelyéhez közeli kirándulóhelyek egyikét. Nevezze meg a
különbségeket az eltérő településtípusok között. Tudja, hogyan lehet megközelíteni a
szomszédos településeket. Nevezze meg a lakóhelyén élő népcsoportokat.
Ismerje és használja a fő és mellékvilágtájak neveit mindkét nyelven.
Tudja szűkebb lakóhelyén útbaigazítani az idegent angolul is.
Tudjon elmondani témakörönként 15-20 mondatot angolul önállóan.
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Értékelés
Indirekt ellenőrzési módszerek a tanítási óra keretében, beszéd közben, folyamatosan.
Tevékenység közben végzett tanári megfigyelések, szóbeli értékelések, dicséretek,
jutalompontok.
Direkt ellenőrzések a tanítási óra keretében, tanítási szakaszonként, a követelmények
által meghatározott csoportos és egyéni szintnek megfelelően frontális és egyéni
számonkéréssel.
A szóbeli és az írásbeli értékelés folyamatos, ösztönözve és egyre több lehetőséget
adva a tanulóknak ismereteik szóban történő bizonyítására, kérdések segítségével.
Egy-egy témakör után az angol fogalmak és jelentésük tudásának mérése az adott
fejezet szókincséből.
A rendszeres írásbeli ellenőrzés feladatlapokkal történik, írásbeli feleletként.
Egy-egy témakör után angol nyelvű teszt kitöltése (feladattípusok: mondatok
kiegészítése, kérdés-válasz, igaz-hamis eldöntése, szórejtvény, mondat részeinek
párosítása, stb.). teszt esetén az értékelésünkben a tudás a mérvadó, az angol helyesírást
nem értékeljük.
Év közben a tanulók teljesítményét érdemjeggyel értékeljük, félévkor és év végén
osztályzattal minősítjük.
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Természetismeret
Napjaink környezeti problémái és a fogyasztói társadalom által kínált, gyakran
egészségkárosító

életmódra

csábító

megoldások

ráirányítják

a

figyelmet

a

természettudományos műveltség fontosságára, amelynek alapozása a természetismeret
tantárgy egyik legfontosabb feladata.
A tantárgy legfőbb célja a tanulók természet iránti érdeklődésének fenntartása. Olyan
gyerekek nevelése, akik nyitottak a világra, felismerik a problémákat, keresik a jelenségek
okait, következtetéseket tudnak levonni a tapasztalt tényekből, képesek kérdéseket
megfogalmazni, és életkoruknak megfelelő válaszokat találnak a felvetődött kérdésekre. Ez a
gondolkodásmód segít eligazodni a természeti és társadalmi környezetben, egyben kitágítja a
világ megismerésének lehetőségét, a mindennapokban jól hasznosítható tudás megszerzését
szolgálja. A korábban megszerzett ismeretekre és készségekre épülve fejleszti a természeti
jelenségek megfigyelésének a képességét, fölkelti a megfigyelt jelenségek magyarázata iránti
igényt, előkészíti a természettudományos megismerés módszereinek alkalmazását, és
megalapozza a 7. évfolyamtól induló természettudományos tárgyak: a biológia-egészségtan, a
fizika és a kémia, valamint a földrajz tanulását.
A Természetismeret tantárgy tartalmában és szemléletében szervesen épül az 1-4.
évfolyam

környezetismeret

tantárgyára,

azzal

egységes

rendszert

alkot,

az

alapkészségek megerősítését, fejlesztését, hangsúlyozza.
Célja az 1-4. évfolyamon megalapozott ismeretek, és készségek továbbfejlesztése
mind az elemi természettudományos megismerés módszereinek tekintetében, mind az
egészséges és környezettel harmonikus életvezetési szokások kialakításában, vagyis
elősegíti a tanulókban azokat a képességeket, amelyek a környezettel összehangolt
konstruktív kapcsolathoz szükségesek
A természetismeret tantárgy a 10–11 éves tanulók holisztikus világképéhez illeszkedve – a
lehetőségekhez mérten – egységben mutatja meg az élő és élettelen világ jelenségeit,
folyamatait, kölcsönhatásait. A megismerés során az elsődlegesen tapasztalati úton szerzett
elemi ismeretekre építve fokozatosan fejlődik a diákok természettudományos fogalmi
rendszere, alakulnak absztrakciós szintű ismereteik. A természetben, illetve a tanulók
közvetlen környezetében megfigyelhető, tapasztalható jelenségek, folyamatok elemzése,
kísérleti modellezése, az oksági összefüggések feltárása során formálódik a diákok
természettudományos szemlélete.

198

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium

VI. Székhelyintézmény – idegen nyelv

A természetismeret tantárgy fontos szerepet tölt be a megismerési módszerek
elsajátításában, a természettudományos gondolkodásmód megalapozásában, a természethez
való pozitív attitűd alakításában. Az iskolai tanulás folyamatába szervesen beépülnek a
tanulóknak az élet különféle területein a legkülönbözőbb forrásokból és tapasztalatokból
szerzett ismeretei, csakúgy, mint előzetes élményei, közvetlen tapasztalásai. Ez nemcsak a
tanulás hatékonyságát, hanem a tanulási motivációt is erősíti. Az ismeretszerzés nem öncélú,
hanem a gondolkodás és az önálló tanulás fejlesztését szolgálja. A használható tudás
megszerzése lehetőséget nyújt ahhoz, hogy a tanuló új szituációban a tantárgyi kereteken
kívül is sikeresen alkalmazza tudását. Az egyéni tapasztalatszerzésre épülő tanulás, a
tevékenységközpontú módszerek, az IKT-eszközök alkalmazása, a vita és az érvelés olyan
élményekhez juttatják a diákokat a tantárgy tanulása közben, amelyek elősegítik a
természethez

való

pozitív

viszonyulásuk

fennmaradását,

és

hozzájárulnak

a

természettudományok iránti érdeklődés felkeltéséhez.
A természettudományok egységes szemléletének kialakítását az ötödik évfolyamtól az
érettségiig ívelő közös fejlesztési területek, rendezőelvek integrációja biztosítja. Az
állandóság és változás látszólagos antagonizmusa, a rendszerek törvényszerűségeinek
vizsgálata, a struktúra és funkció összefüggései, az anyag, az energia, az információ
különböző formái más-más tartalomhoz kötődve jelennek meg, fejlesztve azokat a
készségeket és képességeket is, melyek a tudományos megismerés, a technikai eszközök
alkalmazásának feltételeit biztosítják.
A fejlesztési területek közül kiemelkedik és különösen nagy hangsúlyt kap a
természetismeret tantárgy keretein belül az ember szervezetének és működésének
megismerése, a környezet és fenntarthatóság problémakörének elemzése.
A természetismeret testi-lelki egészség témaköreinek kibontása során feltárja a
környezet és az egészség kapcsolatát, hozzájárul az egészséges életvitel szokásrendszerének
formálásához, segíti az együttélés szabályainak elfogadását és betartását. A Föld globális
problémáinak vizsgálatán keresztül felhívja a figyelmet az ember személyes felelősségére,
egyéni és közösségi szinten aktivizál a helyi környezeti problémák megoldása érdekében. A
hazai tájak és életközösségek megismerése pedig hozzájárul a nemzeti büszkeség, a
hazaszeretet fejlődéséhez.
A természetismeret a többi tantárggyal közösen megalapozza azokat a megismerési
képességeket, személyiségjegyeket, melyek birtokában a diákok elsajátítják a tanulás elemi
módszereit, technikáit, átélhetik az ismeretszerzés örömét, a világ megismerésének szépségét.
A tananyag feldolgozása több ponton kapcsolódik más tárgyak ismeretanyagához, fejlesztési
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követelményeihez. A tanulás folyamatában épít a tanulók meglévő tudására, lehetőséget ad az
önálló információszerzésre is.
A témakörök feldolgozása során a tanulási, a gondolkodási és a kommunikációs
képességek fejlesztése párhuzamosan folyik, egymást erősítik. Ez teszi lehetővé, hogy a
tanulók életkoruknak megfelelően használják a szaktudomány nyelvezetét a jelenségek,
folyamatok értelmezése és a természet bemutatása során.
Mindezek eredményeként a tanuló megőrizi kíváncsiságát, motivált marad az
ismeretszerzésben. Egyénileg vagy társaival közösen aktívan vesz részt a tanítás-tanulás
folyamatában. Ismeri és érti a tanulás során elérhető lehetőségeket, és képes a mindennapi
életében, munkájában a felmerülő akadályok leküzdésére, a megszerzett ismeretek,
képességek hasznosítására. Ez olyan szellemiséget, munkatermi hangulatot igényel, ahol a
nevelő társ az ismeretszerzés folyamatában. Irányítja, segíti a tanulót a megismerés útján,
lehetőséget teremt az egyéni differenciált munkára, visszajelzéseivel, értékelésével jobb
teljesítményre ösztönzi őket.
Célnyelvi feladatként ki kell bontakoztatni a tanulók önálló vizsgálódását a
célnyelven, beszámolók, bemutatók tartását. Az önálló felelést célnyelven, mely
képességet fokozatosan kérdések és vázlat felhasználásával tudják megszerezni. A
tantárgy tanulása, tanítása során minden megtanult nyelvtani eszköz használatra
kerülhet, egyszerű és folyamatos jelen idő, egyszerű és folyamatos múlt idő, valamint a
perfect és a jövő idő formái is. A célnyelven szókincsbővítés és szakszókincs megtanulása
is fontos feladat. Ezen kívül a célnyelvi kultúrához, növény és állatföldrajzi jelentőséggel
bíró élőlények megismeréséhez is hozzájárul.

5–6. évfolyam
A tantárgy az Ember és természet, valamint a Földünk-környezetünk műveltségterület
tartalmait és fejlesztési feladatait öleli fel. A körülöttünk lévő világ komplex megismerését
szolgálja, melyben a különböző tudományterületek – a fizika, biológia-egészségtan, kémia,
földrajz – ismeretei összekapcsolódnak, egymást kiegészítik, magyarázatul szolgálnak
mesterséges és természetes környezetünkben lejátszódó jelenségek megértéséhez.
A megismerés a tanulók életkori sajátosságaihoz igazodik. A közelitől a távoli, az
egyeditől az általános felé halad. Élmények, egyéni tapasztalatok megszerzésére törekszik.
Kiemelt szerepük van a megfigyeléseknek, kísérleteknek, vizsgálódásoknak, melyek
tapasztalatait – tanári irányítás mellett – növekvő önállósággal képesek elvégezni, rögzíteni,
értelmezni,

miközben

egyre

nagyobb

jártasságot
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eszközhasználatban, a csoportban végzett munka során a feladatok megosztásában és az
együttműködésben. Alapvető elvárás évente legalább két kísérlet, vizsgálódás önálló
elvégzése, illetve négy, tanórán bemutatott vizsgálatról feljegyzés készítése.
Vizsgálódások közben feltárulnak az élő és élettelen anyagok tulajdonságai,
szerkezetük és működésük összefüggései, az anyagok kölcsönhatásai és változásai.
Megismerik a közvetlen környezet állatait, növényeit, jellemző tulajdonságait, jelentőségét,
emberhez fűződő kapcsolatát.
Hazánk tájainak és életközösségeinek vizsgálata során megtanulnak tájékozódni térben
és időben, térképen és valóságban. Megértik az élő és élettelen környezet kölcsönhatásait, a
szervezet és az életmód összefüggéseit. Eléjük tárul a természet formagazdagsága és
szépsége, amely erősíti a fiatalok kötődését szűkebb és tágabb környezetükhöz,
szülőföldjükhöz.
A természetismeret tanulása során fejlődik a tanuló szemléleti térképolvasási
képessége. A kerettanterv megjeleníti a legfontosabb topográfiai fogalmakat is. Elvárható
tudás, hogy a tanuló felismeri és megmutatja ezeket a különböző ábrázolásmódú térképeken.
A természetismeret tantárgy embert és környezetét, a természeti és társadalmi
folyamatokat egységben jeleníti meg. Kutatja az okokat és a következményeket.
Együttgondolkodásra sarkallja a tanulókat, megláttatja az emberi tevékenység pozitív és
negatív hatásait. Rávilágít a fogyasztói társadalom hibáira, anyag- és energiatakarékos
szokások kialakítására ösztönöz. Az ember személyes felelősségét hangsúlyozza az egészség
és a környezet védelmében.
A fiatalok számára legérdekesebb témakör saját szervezetük felépítésének és
működésének megismerése, mely során feltárulnak a kamaszkori változások okai és a vele
kapcsolatos tennivalók, tudatosulnak a veszélyeztető környezeti hatások. A hangsúly a
betegségek megelőzésére helyeződik. A lelki egészség megőrzése érdekében ráirányítja a
figyelmet a reális önismeret, a család és a társas kapcsolatok jelentőségére.
Új elemként jelenik meg a követelményekben, hogy a tanuló a kétéves ciklus alatt
legalább egy alkalommal önállóan dolgozzon fel egy természettudományos témát. A feladat
lehetőséget nyújt a tehetségek kibontakoztatására, az elvégzett munka tükrözi a tanuló
készségeinek, képességeinek fejlődését is.
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Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Állandóság és változás környezetünkben -Anyag és
Órakeret
közeg
9 óra
Anyagok érzékszerveinkkel észlelhető (megfigyelhető) és mérhető
tulajdonságainak felismerése, mérése, természetes (arasz, láb, nap, év)
Előzetes tudás
és mesterséges mérőeszközök használata. Halmazállapotok és
halmazállapot-változások megkülönböztetése.
A közvetlen környezet egyes anyagainak felismerése, megnevezése,
bizonyos tulajdonságaik alapján történő csoportosítása, előre megadott
A tematikai egység
halmazképző fogalmak alapján.
nevelési-fejlesztési
A kísérlet mint bizonyítási módszer alkalmazása anyagok
céljai
tulajdonságainak meghatározásában, jelenségek felismertetésében.
Gyakorlottság kialakítása a mennyiségi tulajdonságok mérésében.
Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
ismeretek
Problémák, jelenségek,
A környezetben előforduló élő és Matematika: A becslés
gyakorlati alkalmazások:
élettelen anyagok felismerése, és mérés, mennyiségek
Milyen közös és milyen eltérő csoportosítása
megadott nagyságrendi
tulajdonságai vannak a bennünket szempontok alapján, szempontok rendezése, számok,
körülvevő anyagoknak?
keresése.
mérések,
Miért és mivel lehet a testek
mértékegységek,
egyes tulajdonságait megmérni? Mérési eljárások, mérőeszközök mennyiségek
Hogyan
készíthetünk használata
a
hőmérséklet, használata, átváltás.
keverékeket, és hogyan lehet hosszúság, időtartam mérésének Adatok lejegyzése,
azokat
alkotórészeikre önálló elvégzése során megadott ábrázolása, rendezése,
szétválasztani?
szempontok alapján. A mért az adatok közötti
Mi történik a cukorral, ha vízbe adatok rögzítése, értelmezése.
kapcsolatok vizsgálata.
tesszük?
Mi a hasonlóság és a különbség a Olvadás, fagyás, párolgás, forrás,
fa égése és korhadása között?
lecsapódás megfigyelése, példák
Mi kell az égéshez?
gyűjtése a természetben, a
Miért kell szellőztetni?
háztartásban, az iparban.
Mi a teendő, ha valakinek Hétköznapi
és
kísérleti
meggyullad a ruhája?
tapasztalatok összehasonlítása, a
Miért nélkülözhetetlen a víz, a közös vonások kiemelése.
levegő és a talaj az élőlények Olvadás és oldódás közötti
számára?
különbség
felismerése
megfigyelés,
kísérleti
Ismeretek:
tapasztalatok alapján.
Élő és élettelen anyag minőségi
tulajdonságai, mérhető jellemzői. Keverékek és oldatok készítése, a
A talaj, a levegő és a víz
kapott új anyag megfigyelése,
tulajdonságai, szerepük az
megnevezése.
élővilág és az ember életében
Keverékek
és
oldatok
(konkrét példák).
szétválasztása többféle módon.
Az
anyagok
különféle
halmazállapotainak
és
a A tűzveszélyes anyagokkal való
halmazállapot-változásainak
bánásmód és a tűz esetén
összefüggése a hőmérséklettel.
szükséges teendők. elsajátítása,
gyakorlása.
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és

azok A víz fagyáskor történő térfogatnövekedésének
bizonyítása,
következményei a környezetben
Gyors és lassú égés, a tűzoltás
(példák gyűjtése, pl. kőzetek
alapjai. Teendők tűz esetén.
aprózódása,
vízvezetékek
szétfagyása).
A víz tulajdonságai, megjelenési
formái,
jelentősége
a A talaj fizikai tulajdonságainak
természetben.
vizsgálata.
A talaj szerkezete, képződése,
szennyeződése és pusztulása.
A talaj fő alkotóelemei
(kőzettörmelék, humusz levegő,
víz,).
A talaj védelme.
A
levegő
összetétele,
légnyomásváltozás okai.

A talaj tápanyagtartalma és a
növénytermesztés
közötti
kapcsolat felismerése.

A talajszennyeződés okai és
következményei.
Személyes
cselekvés
gyakorlatának
és
a lehetőségeinek megfogalmazása.
A levegő egyes tulajdonságainak
kísérletekkel
való
igazolása
(összenyomható,
a
benne
található egyik összetevő, az
oxigén táplálja az égést, van
tömege). A légnyomás elemi
szintű értelmezése.

A
légnyomás
változásának
értelmezése
konkrét
példák
alapján.
Kulcsfogalmak/ Anyag, élő-élettelen, halmazállapot, keverék, légnyomás, talaj,
fogalmak
kőzettörmelék, humusz, talajnedvesség.
Az egyszerű és a folyamatos jelen és múlt használata, jövő idő, present
Célnyelvi
perfect. A környezet, a levegő, a talaj változásával, valamint a
specialitások
halmazállapot változásával kapcsolatos szókincs elsajátítása.
Tematikai egység/
Órakeret
Élet a kertben
Fejlesztési cél
12 óra
A növény testének részei, fás és lágy szár, életjelenségek.
Előzetes tudás
A szerkezet és a működés összefüggéseinek felismerése a virágos
növények testfelépítésén keresztül.
A zöldség- és gyümölcsfélék szerepe az egészséges táplálkozásban,
fogyasztásuk egészségvédelmi szabályainak megismerése.
A tematikai egység
A növények környezeti igénye – termesztése, valamint szerveinek
nevelési-fejlesztési
felépítése – működése közötti oksági összefüggések feltárása,
céljai
magyarázata.
A felépítés és a működés kapcsolatának megfigyelése a növények
testfelépítésének példáján.
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A fenntarthatóságot segítő szemlélet megalapozása a kártevők elleni
védekezés kapcsán.
A rendezett és szép környezet iránti igény felkeltése. Az ember
személyes felelősségének felismertetése a környezet alakításában.
Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
ismeretek
Problémák,
jelenségek, A növények életfeltételeinek Vizuális
kultúra:
gyakorlati alkalmazások:
igazolása kísérletekkel.
gyümölcsök,
Mire
van
szükségük
a
zöldségfélék ábrázolása
növényeknek
ahhoz,
hogy Ismert
kerti
növények a festményeken.
szépek, egészségesek legyenek, összehasonlítása
adott
és bő termést hozzanak?
szempontok
(testfelépítés, Magyar
nyelv
és
Miért egészséges a zöldség-és életfeltételek,
szaporodás, irodalom: szövegértés:
gyümölcsfélék fogyasztása?
anyagcsere) alapján.
a szöveg egységei
Miben különbözik a konyhakert a Az egyes fajok/fajták környezeti közötti
tartalmi
virágos kerttől?
igényei és gondozási módja megfelelés felismerése;
Milyen
növényi
részt közötti
összefüggés a szövegben elszórt,
fogyasztunk, amikor zöldséget, megismerése.
explicite
gyümölcsöt eszünk?
megfogalmazott
Mi a veszélye a kártevők Zöldség- és gyümölcsfélék ehető információk
vegyszeres irtásának?
növényi
részeinek azonosítása,
Miért
találkozunk
sok összehasonlítása. A termény és a összekapcsolása,
földigilisztával és csigával eső termés
megkülönböztetése rendezése: a szöveg
után?
konkrét példákon keresztül.
elemei közötti okMiért képes az éti csiga A főbb növényi szervek és a okozati
viszony
sértetlenül átjutni az éles módosult
növényi
részek magyarázata;
egy
borotvapengén?
azonosítása ismert példákon.
hétköznapi probléma
Ismeretek:
megoldása a szöveg
A növényi test felépítése, a A kártevők alapvető rendszertani tartalmi
elemeinek
szervek működése, a növények (országszintű) besorolása és a felhasználásával;
életfeltételei.
kártevők hatására bekövetkező hétköznapi
kifejezés
Gyümölcsés
zöldségfélék elváltozások értelmezése.
alkalmi
jelentésének
(őszibarack,
dió,
szőlő,
felismerése.
burgonya, vöröshagyma, paprika, A vegyszermentes védekezés
káposztafélék)
környezeti fontosságának tudatosítása, a Történelmi, társadalmi
igényei,
termőhelye, biológiai
védekezés és
állampolgári
testfelépítése,
ehető
részei, lehetőségeinek és jelentőségének ismeretek:
Amerika
élettartama, felhasználása.
felismerése.
felfedezése.
A zöldség- és gyümölcsfélék A kert életközösségként való
szerepe
az
egészség értelmezése.
megőrzésében.
Fogyasztásuk
higiénés szabályai.
Egy tipikus egyszikű és egy
tipikus
kétszikű
növény
A gyümölcs- és zöldségfélék virágának
vizsgálata;
a
kártevői:
burgonyabogár, tapasztalatok rögzítése.
káposztalepke, házatlan csigák,
monília.
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Matematika: Fogalmak
egymáshoz
való
viszonya.
Rendszerezést
segítő
eszközök
és
algoritmusok.
Összehasonlítás,
azonosítás,
megkülönböztetés.
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A kártevők elleni védekezés. A Növények telepítése, gondozása
vegyszerhasználat
az
osztályteremben,
következményei.
iskolaudvaron,
a
növények
fejlődésének megfigyelése.
A petúnia és a tulipán szervei,
testfelépítése.
A földigiliszta és az éti csiga
megfigyelése, összehasonlítása.
Dísznövények szerepe közvetlen
környezetünkben
(lakás, A kerti madarak szerepének
osztályterem,
udvar).
A bemutatása
a
kártevők
növények gondozásának elemi megfékezésében.
ismeretei.
A földigiliszta és az éti csiga
testfelépítése,
életmódja,
jelentősége.
Jellegzetes kerti madarak.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Célnyelvi
specialitások

Technika, életvitel és
gyakorlat: zöldség- és
gyümölcsfélék
felhasználása.

Informatika:
információkeresés az
interneten.
Zöldség, gyümölcs, virág, mag, termés, fő- és mellékgyökérzet, főeres
levél, mellékeres levél, virág, takarólevél, lepellevél, ivarlevél, csonthéjas
termés, bogyótermés, módosult növényi rész, gumó, egynyári, kétnyári,
évelő növény, gyűrűsféreg, bőrizomtömlő, puhatestű, köpeny,
zsigerzacskó, átalakulásos fejlődés, átalakulás nélküli fejlődés,
tápláléklánc.
Az egyszerű és a folyamatos jelen és múlt használata, jövő idő. A
közvetlen környezetünkben élő növények és állatok megismerése,
leírása célnyelven, a szakszókincs elsajátítása. A speciális, célnyelvi
kultúrákhoz kötődő állatok és növények felismerése, állattartási
szokások a célnyelvi országokban.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Osztályozás egy és
egyszerre két (több)
saját szempont szerint,
adott, illetve elkezdett
válogatásban felismert
szempont szerint.
Matematikai modellek
(hierarchikus
kapcsolatok
ábrázolása).

Órakeret
8 óra
Háziállat, ízeltlábú, életjelenségek: mozgás, táplálkozás, légzés,
szaporodás, fejlődés.
Állatok a házban és a ház körül

A felépítés és a működés kapcsolatának bemutatása a házban és a ház
körül élő állatok testfelépítésének, életmódjának vizsgálatán keresztül.
A tanulók természettudományos gondolkodásmódjának fejlesztése az
élőhely-szervezet-életmód, a testfelépítés-működés-egyedfejlődés
közötti oksági összefüggések feltárásával.
A tematikai egység A rendszerszemlélet fejlesztése az állatcsoportok jellemzőinek
nevelési-fejlesztési összegyűjtésével, a lényeges jegyek kiemelésével. A hierarchikus
rendszerezés elvének megismerése és alkalmazása.
céljai
Az ember és az állatok sokrétű kapcsolatának megláttatása, a felelős
állattartás igényének kialakítása, szokásrendszerének formálása.
Az egészséges életmódra való törekvés erősítése az állati eredetű
táplálékok fogyasztásával kapcsolatos egészségügyi szabályok
megismertetésével.
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gyakorlati alkalmazások,
ismeretek
Problémák,
jelenségek,
gyakorlati alkalmazások:
Hogyan vált háziállattá a kutya?
Mi a kérődzés?
Milyen szerepet töltenek be a
háziállatok az ember életében?
Hogyan védekezhetünk az állatok
által terjesztett betegségek ellen?
Miért
költöznek el egyes
madarak a tél beállta előtt?
Miért és hogyan védjük télen a
madarakat?
Ismeretek:
Háziállatok: kutya
Haszonállatok:
sertés,
szarvasmarha,
házityúk
testfelépítése,
életmódja,
hasznosítása.
Az
állatok
életfeltételeihez illeszkedő felelős
állattartás.
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Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Önálló kutatómunka a kutya
háziasításával kapcsolatban.
Az állattartás, az állatok
védelme iránti felelősség
megértése.

Történelem, társadalmi és
állampolgári
ismeretek:
őskor.

A
megismerési
algoritmusok alkalmazása
az állatok megfigyelése és
bemutatása során.
A testfelépítés – életmód –
élőhely
összefüggésének
felismerése, magyarázata.

A környezethez való
alkalmazkodás bizonyítása
példákkal, a megfigyelés
eredményének
rendszerezése,
következtetések levonása.
Az állatorvosi felügyelet
Az állati eredetű tápanyagok jelentőségének felismerése
szerepe
az
ember az ember egészségének
táplálkozásában. Állati eredetű védelmében.
anyagok felhasználása (toll, bőr).
Gerinces és gerinctelen
A házban és a ház körül élő állatok testfelépítése közötti
állatok: házi veréb, füstifecske, különbségek azonosítása.
házi
légy
testfelépítése,
életmódja, jelentősége.
A
megismert
állatok
csoportosítása
különböző
Az állatok szerepe a betegségek szempontok szerint.
terjesztésében. A megelőzés
lehetőségei.
A madárvédelem évszakhoz
kötődő
tennivalóinak
Madárvédelmi alapismeretek.
elsajátítása, gyakorlása.
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Magyar nyelv és irodalom:
szövegértés:
a
szöveg
egységei közötti tartalmi
megfelelés
felismerése;
szövegben elszórt, explicite
megfogalmazott
információk
azonosítása,
összekapcsolása, rendezése;
a szöveg elemei közötti okokozati,
általános-egyes
vagy kategória-elem viszony
felismerése.
Matematika:
Fogalmak
egymáshoz való viszonya.
Rendszerezést
segítő
eszközök és algoritmusok
ismerete.
Összehasonlítás, azonosítás,
megkülönböztetés;
különbségek, azonosságok
megállapítása.
Osztályozás
egy
és
egyszerre két (több) saját
szempont szerint, adott,
illetve
elkezdett
válogatásban
felismert
szempont szerint.
Matematikai
modellek
(hierarchikus
kapcsolatok
ábrázolása).
Technika,
életvitel
és
gyakorlat: állati eredetű
táplálékok szerepe.
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VI. Székhelyintézmény – idegen nyelv

Háziállat, gerinces, gerinctelen, madár, emlős, patás, összetett gyomor,
Kulcsfogalmak/
kérődző, ragadozó, növényevő, mindenevő, ízeltlábú, rovar, teljes
fogalmak
átalakulás.
Az egyszerű és a folyamatos jelen és múlt használata, jövő idő. A
közvetlen környezetünkben élő növények és állatok megismerése,
Célnyelvi
leírása célnyelven a szakszókincs elsajátítása. A speciális, célnyelvi
specialitások kultúrákhoz kötődő állatok és növények felismerése, állattartási
szokások a célnyelvi országokban.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret
8óra
Kölcsönhatások felismerése a hang, a fény és a hő terjedésével
kapcsolatban. Napenergia, látható fény. Hőmérséklet.
Előzetes tudás
Energiaforrások, energiafajták.
A mindennapi környezetben előforduló kölcsönhatások felismerése,
jellemzése, bizonyítása kísérletek elvégzésével.
A tematikai egység A kölcsönhatásokat kísérő energiaváltozások során az energianevelési-fejlesztési megmaradás elvének megtapasztalása, elfogadása.
Környezettudatos, energiatakarékos szemléletmód megalapozása.
céljai
A tanultaknak a hétköznapi életben tapasztalható jelenségek, változások
során való felismerésére, alkalmazására való képesség fejlesztése.
Kölcsönhatások és energia vizsgálata

Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
ismeretek
Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások:
Mire való a hűtőszekrény, a
gázkonvektor, a tűzhely és a klíma?
Hogyan lehet könnyen összeszedni
a szétszóródott gombostűt, apró
szegeket?
Mikor villámlik?
Miért nem esik le a Hold a Földre?
Miért
van
szükségük
az
élőlényeknek energiára, és hogyan
jutnak hozzá?
Miért fontos az energiával
takarékoskodni?
Mi történne a Földön, ha eltűnne a
Nap?
Ismeretek:
A mozgás és mozgásállapotváltozás.

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Példák gyűjtése a melegítés és a Történelem, társadalmi
hűtés szerepére a hétköznapi és
állampolgári
életben.
ismeretek: az ősember.
Példák gyűjtése arra vonatkozóan,
hogy miért fontos a Nap a földi élet
szempontjából (fény- és hőforrás).
Helyés
helyzetváltoztatás
megkülönböztetése,
példák
keresése, csoportosítása megadott és
saját szempontok alapján.

A
mágneses
kölcsönhatások
megfigyelése. Vonzás és taszítás
jelenségének
kísérlettel
való
igazolása.
Annak magyarázata, hogy a déli
féltekén miért nem esnek le az
emberek a Földről, pedig „fejjel
lefelé állnak”.
A mágneses kölcsönhatás: vonzás, Testek elektromos állapotának
taszítás.
létrehozása dörzsöléssel, elektromos
állapotban lévő és semleges testek
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Matematika: táblázat-,
grafikonkészítés;
egyenes, kör, középpont
fogalma.
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VI. Székhelyintézmény – idegen nyelv

A gravitáció.

kölcsönhatásainak vizsgálata.
A villám keletkezésének elemi
Az
elektromos
kölcsönhatás: értelmezése a tapasztalatok alapján.
vonzás, taszítás. Az elektromos
energia felhasználása, szerepe a Az energiahordozók csoportosítása
mindennapi életben.
különböző szempontok alapján.
A mindennapi életből hozott
A
háztartásban
használt példákon keresztül az energiafajták
energiahordozók
jellemzése, és
az
energiaátalakulások
felhasználásuk.
csoportosítása.
Az energiatakarékosság.
Az élő szervezetek energiája.

Kulcsfogalmak/f
ogalmak
Célnyelvi
specialitások

Tematikai
egység/ Fejlesztési
cél
Előzetes tudás

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

Példák a megújuló és a nem
megújuló
energiaforrások
felhasználására.

Az ember táplálkozása, mozgási
szokásai és testsúlya közötti
kapcsolat felismerése.
Hőmérséklet, mozgás, hely-, helyzetváltoztatás, mágnes, vonzás, taszítás,
gravitációs
kölcsönhatás,
hőterjedés,
energia,
energiaforrás,
energiahordozó, energiagazdálkodás, energiatakarékosság.
Az egyszerű és a folyamatos jelen, illetve múlt idő használata.
Szakmai szókincs megalapozása, fogalmak megtanulása. A célnyelven
való önálló felelet megtanulása.

Tájékozódás a valóságban és a térképen

Óraker
et 10 óra

Iránytű, alaprajz, fővilágtájak, térképvázlat, térkép.
A térbeli tájékozódás fejlesztése valós környezetben, térképen és
földgömbön. A földrajzi tér hierarchikus kapcsolatainak felismertetése.
Átfogó kép kialakítása Magyarország világban elfoglalt helyéről.
A valóság és a térképi ábrázolás összefüggéseinek megláttatása, a
térképi ábrázolásmód korlátainak belátása.
A különböző térképek jelrendszerének megismerése, értelmezése,
felhasználása az információszerzés folyamatában.
Az elemi térképolvasás lépéseinek alkalmazása, a szemléleti
térképolvasás megalapozása.
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Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
ismeretek
Problémák,
jelenségek,
gyakorlati alkalmazások:
Hogyan készül a térkép?
Miért van szükség térképre?
Hogyan
segíti
a
térkép
jelrendszere ismeretlen tájak
megismerését?
Iránytű használata.
Tájékozódás térképvázlattal.
Útvonaltervezés térképen.
Távolság mérése.
Település- és turistatérképek
használata.
Ismeretek:
Iránytű. Fő-és mellékvilágtájak.
A valós tér átalakítása, alaprajz,
térképszerű ábrázolás.
A térábrázolás különböző formái
– útvonalrajz, térképvázlat.
A térképi ábrázolás jellemzői:
égtájak, szín- és jelkulcs, névírás,
méretarány, aránymérték.
Térképfajták:
közigazgatási,
kontúrtérkép.

domborzati,
turista-,
és

Hazánk nagytájai, szomszédos
országaink.
Bolygónk térségei: földrészek és
óceánok.
Helymeghatározás:
fokhálózat.

földrajzi

Európa helyzete, határai. Hazánk
helye Európában.

VI. Székhelyintézmény – idegen nyelv

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Irány meghatározása a valós
térben. Az iránytű működésének
mágneses kölcsönhatásként való
értelmezése.

Történelem, társadalmi
és
állampolgári
ismeretek:
földrajzi
felfedezések.

A térkép és a valóság közötti Matematika:
Térbeli
viszony megértése. Eligazodás mérési
adatok
terepen térképvázlattal.
felhasználása
számításokban.
A
térábrázolás
különböző Becslés.
Nagyítás,
formáinak
összehasonlítása. kicsinyítés.
Mérés,
Térképvázlat készítése a lakóhely mértékegységek
részletéről.
használata. Koordinátarendszer, aránypár.
Felszínformák – alföld, dombság,
hegység, völgy, medence – Magyar
nyelv
és
ábrázolásának felismerése a irodalom: Szövegértés térképen.
a
speciális
A
térkép
jelrendszerének jelrendszerek
(pl.
értelmezése.
Különböző térkép)
magyarázata,
jelrendszerű térképek elemzése, explicite
információ gyűjtése.
megfogalmazott
Irány és távolság meghatározása információk
(digitális és nyomtatott) térképen. azonosítása,
összekapcsolása,
Méretarány és az ábrázolás rendezése.
A
részletessége közötti összefüggés hétköznapi
kifejezés
megértése.
alkalmi
jelentésének
felismerése.
A különböző térképek ábrázolási
és
tartalmi
különbségeinek Informatika: keresés az
megállapítása.
interneten,
Tájékozódás hazánk domborzati alkalmazások
és közigazgatási térképén.
használata.
Tájékozódás a földgömbön és a
térképen. Földrészek, óceánok
felismerése
különböző
méretarányú és ábrázolásmódú
térképeken.
A nevezetes szélességi körök
felismerése a térképen.
Földrajzi
helymeghatározás
különböző tartalmú térképeken.
Európa
és
Magyarország
tényleges
és
viszonylagos
földrajzi
fekvésének
megfogalmazása.
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Kulcsfogalmak/
fogalmak

Topográfiai
ismeretek

Célnyelvi
specialitások

VI. Székhelyintézmény – idegen nyelv

Fő- és mellékvilágtáj, alaprajz, útvonalrajz, térképvázlat, térkép. Térképi
jelrendszer, domborzati, közigazgatási, turista- és kontúrtérkép, földrajzi
fokhálózat, keresőhálózat, turistajelzés.
Alföld, Kisalföld, Északi-középhegység, Dunántúli-középhegység,
Dunántúli-domb- és hegyvidék, Nyugat magyarországi-peremvidék.
Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria.
Baktérítő, Ráktérítő, Déli-sark, déli-sarkkör, Egyenlítő, Északi-sark,
északi-sarkkör, kezdő hosszúsági kör.
Atlanti-óceán, Csendes-óceán, Indiai-óceán, Jeges-tenger, Földközi-tenger,
Afrika, Amerika, Európa, Ázsia, Ausztrália, Antarktika, Közép-Európa.
Az egyszerű és a folyamatos jelen és múlt használata. A térkép
jelrendszerének és a térképhasználattal kapcsolatos alapfogalmak,
szókincs megtanulása.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret
11 óra
A Nap látszólagos napi járása, a Nap mint energiaforrás, időjárás,
Előzetes tudás
hőmérséklet, csapadék, szél.
A térbeli tájékozódás, a térfogalom fejlesztése átfogó kép kialakításával
a Naprendszer felépítéséről, Földünknek a világegyetemben elfoglalt
helyéről.
A rendszerszemlélet fejlesztése a Nap, a Föld és a Hold mozgásai, a
közöttük levő kölcsönhatások és következményeik vizsgálata során.
Az oksági gondolkodás fejlesztése a természeti környezet jelenségeinek
A tematikai egység – a Hold fényváltozásainak, a napszakok, évszakok és az éghajlati
nevelési-fejlesztési övezetek kialakulásának – magyarázata, a légköri alapfolyamatok
közötti oksági összefüggések feltárása során. Természeti törvények
céljai
felismerése, alkalmazása a hétköznapi jelenségek értelmezésekor.
Különböző típusú információforrások használatának gyakoroltatása
éghajlati diagramok, tematikus térképek révén.
A klímaváltozás és az emberi tevékenység közötti összefüggés
felismerése, a személyes felelősség tudatosítása.
A tudományos megismeréshez kötődő történeti szemlélet formálása.
Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
ismeretek
Problémák, jelenségek,
A Föld, a Nap és a Matematika:
gyakorlati alkalmazások:
Világegyetem
közötti Fogalmak egymáshoz
Hogyan állapítható meg éjszaka hierarchikus
kapcsolat való viszonya.
iránytű nélkül az északi irány?
ábrázolása.
Rendszerezést segítő
Miért látjuk másnak a csillagos A csillag és a bolygók közötti eszközök
és
égboltot
a
különböző különbség felismerése.
algoritmusok.
évszakokban?
A sarkcsillag és egy-két Összehasonlítás,
Miért van a sarkvidékeken csillagkép
felismerése
az azonosítás,
hideg, a trópusokon meleg?
égbolton.
megkülönböztetés;
Hogyan készül az időjárás- Érvek gyűjtése arról, hogy a különbségek,
jelentés?
Nap csillag.
azonosságok
Miért váltakoznak az évszakok A holdfogyatkozás és a Hold megállapítása.
és a napszakok?
fényváltozásainak értelmezése Osztályozás egy és
A Föld és a Világegyetem
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Miért hosszabbak a nappalok
nyáron, mint télen?
Hogyan keletkezik a szél és a
csapadék?
Hogyan védhetjük magunkat
villámláskor,
hóviharban,
hőségben,
szélviharban?
Ismeretek:
A Föld helye a Naprendszerben
és a Világegyetemben.
Égitest, csillag, bolygó, hold.
Sarkcsillag, csillagképek.

VI. Székhelyintézmény – idegen nyelv

modell vagy más szemléltetés
alapján.
A
napközpontú
világkép
egyszerű modellezése.
A Föld mozgásai és a napi, évi
időszámítás összefüggéseinek
megértése.
Az
éghajlati
övezetek
összehasonlítása.
Az évszakok váltakozásának
magyarázata.
Nap és a Föld helyzetének
modellezése
a
különböző
napszakokban és évszakokban.
A
Föld
gömbalakja,
a
napsugarak hajlásszöge és az
éghajlati
övezetek
közötti
összefüggés felismerése.

A
Naprendszer.
A
Nap
jelentősége. A Nap, a Föld és a
Hold egymáshoz viszonyított
helyzete, mérete, távolsága,
mozgása, kölcsönhatása.
Időjárás-jelentés értelmezése, a
várható
időjárás
Kopernikusz
hipotézisének megfogalmazása
piktogram
tudománytörténeti jelentősége.
alapján.
A Föld alakja. A tengelykörüli A csapadék és a szél
forgás és a Nap körüli keringés keletkezésének leírása ábra vagy
következményei.
modellkísérlet alapján.
Föld gömbhéjas szerkezete.
Éghajlati övezetek.

egyszerre két (több)
saját szempont szerint,
adott, illetve elkezdett
válogatásban felismert
szempont szerint.
Matematikai modellek
(hierarchikus
kapcsolatok
ábrázolása).
Magyar
nyelv
és
irodalom: szövegértés
- a szöveg egységei
közötti
tartalmi
megfelelés
felismerése; szövegben
elszórt,
explicite
megfogalmazott
információk
azonosítása,
összekapcsolása,
rendezése; a szöveg
elemei közötti okokozati,
általánosegyes vagy kategóriaelem
viszony
magyarázata.

A
fizikai
jelenségek Informatika:
(nyomásváltozás,
információkeresés
hőmérsékletváltozás,
interneten.
halmazállapot
változások)
Időjárás, éghajlat és elemeik: bemutatása a csapadék és a szél
napsugárzás,
hőmérséklet, keletkezésében.
csapadék, szél.
Az időjárási elemek észlelése,
Légköri
alapfolyamatok: mérése.
A
mért
adatok
felmelegedés,
lehűlés,
szél rögzítése, ábrázolása.
keletkezése,
felhőés Napi középhőmérséklet, napi és
csapadékképződés,
évi
közepes
hőingadozás
csapadékfajták, a víz körforgása számítása.
és halmazállapot-változásai.
Időjárás és a gazdasági élet
Éghajlat-módosító
tényezők: közötti kapcsolat bizonyítása
földrajzi szélesség, óceántól konkrét példák alapján.
való távolság, domborzat.
Éghajlat-módosító
tényezők
felismerése a példákban.
Magyarország éghajlata: száraz
és nedves kontinentális éghajlat. Éghajlat
jellemzési
algoritmusának megismerése és
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Veszélyes időjárási jelenségek:
villámlás, szélvihar, hóvihar,
hőség.

VI. Székhelyintézmény – idegen nyelv

használata.
Éghajlati diagramok és éghajlati
térképek információtartalmának
leolvasása, az adatok értékelése.
A
légkör
általános
felmelegedésének
helyi
és
globális
következményeinek
felismerése példákban.

Kulcsfogalmak/
fogalmak
Topográfiai
ismeretek
Célnyelvi
specialitások
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

A
veszélyes
időjárási
helyzetekben
való
helyes
viselkedés
szabályainak
összegyűjtése.
Világegyetem, égitest, csillag, bolygó, hold, holdfázis, tengelyferdeség,
évszak, gömbhéjas szerkezet, éghajlati övezet, éghajlat, időjárás, napi és
évi középhőmérséklet, napi hőingadozás, évi közepes hőingadozás,
csapadék, szél
Naprendszer, Nap, Jupiter, Föld, Mars, Merkúr, Vénusz, Neptunusz,
Szaturnusz, Uránusz, Hold.
Az egyszerű és a folyamatos jelen és múlt használata, jövő idő. Az
időjárással és a Naprendszerrel kapcsolatos szókincs elsajátítása,
időjárás-jelentés használata célnyelven.

Órakeret
8 óra
A víz szerepe, előfordulása a természetben, a víz tulajdonságai.
Előzetes tudás
Állóvizek, folyóvizek. Vízszennyezés.
A Környezet és fenntarthatóság fejlesztési terület részeként hazánk
felszíni és felszín alatti vizei és jelentőségük megismerése, a nemzeti
azonosság és a hazaszeretet erősítése.
A vízkészletre kifejtett egyéni és társadalmi-gazdasági hatások, a
belőlük adódó problémák felismerése, megoldási módok keresésére
való törekvés erősítése, a felelősségtudat erősítése egyéni és közösségi
szinten.
A tematikai egység A takarékos vízhasználat szokásának megalapozása.
nevelési-fejlesztési A hazánk vízrajzáról való átfogó kép kialakítása során a szemléleti
térképolvasás fejlesztése.
céljai
Az összefüggések, törvényszerűségek alkalmazása a logikai
térképolvasás elemi lépései során.
A természetföldrajzi és társadalom-földrajzi folyamatok időléptéke
közötti különbségek érzékeltetésével az időbeli tájékozódás, az
időfogalom fejlesztése.
Az érdeklődés felkeltése a közvetlen környezet szépségeinek,
értékeinek megismerése és a környezeti problémák iránt.
Felszíni és felszín alatti vizek
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Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
ismeretek
Problémák,
jelenségek,
gyakorlati alkalmazások:
Hol
található
hazánkban
gyógyfürdő?
Melyek a vízszennyezés forrásai
lakóhelyeden
(környékén)?
Milyen jelek utalnak a víz
szennyeződésére?
Milyen károkat okozhatnak az
árvizek és a belvizek?
Mi
veszélyezteti
hazánk
ivóvízkészletét?
Melyek az egészséges, jó ivóvíz
tulajdonságai?
Hogyan takarékoskodhatunk az
ivóvízzel
otthon
és
az
iskolában?

VI. Székhelyintézmény – idegen nyelv

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Helyi környezeti problémák
felismerése. Információgyűjtés
tanári irányítással a lakóhely
(környéke)
vizeinek
minőségéről. Következtetések
levonása.

Magyar
nyelv
és
irodalom: Szövegértés
- a szöveg egységei
közötti
tartalmi
megfelelés
felismerése;
a
szövegben
elszórt,
explicite
megfogalmazott
információk
azonosítása,
összekapcsolása,
rendezése: a szöveg
elemei közötti okokozati
viszony
magyarázata;
egy
hétköznapi probléma
megoldása a szöveg
tartalmi
elemeinek
felhasználásával;
hétköznapi kifejezés
alkalmi jelentésének
felismerése.
A táj, a természeti
jelenségek
ábrázolásának szerepe.

Felszín
alatti
vizek
összehasonlítása,
vizek
különböző
szempontú
rendszerezése.
A felszíni és a felszín alatti
vizek kapcsolatának igazolása
példákkal.
Az időjárás, a felszínforma és a
belvízveszély közötti kapcsolat
bizonyítása.

Ismeretek:
Felszín alatti vizek: talajvíz,
hévíz, ásványvíz, gyógyvíz A legjelentősebb hazai álló-és
jellemzői, jelentősége az ember folyóvizek,
a
főfolyó,
a
életében, gazdasági életében.
mellékfolyó és a torkolat
felismerése a térképen.
A belvizek kialakulásának okai
és következményei, az ellene A felszín lejtése, a folyó
való védekezés formái.
vízhozama,
munkavégző
képessége és a felszínformálás
Felszíni
vizek:
hazánk közötti
összefüggés
legjelentősebb
állóvizei, magyarázata.
folyóvizei. A folyók útja a
forrástól a torkolatig. Vízgyűjtő Az éghajlat és a folyók vízjárása
terület, vízválasztó, vízjárás, közötti
összefüggés
folyók felszínformálása.
magyarázata.

Történelem,
társadalmi
állampolgári
ismeretek:
kultúrák.

és
folyami

Technika, életvitel és
gyakorlat:
Árvizek kialakulásának oka, az Egy választott nemzeti park vízfelhasználás,
ellene való védekezés formái.
vizes élőhelyének, természeti víztisztítás,
értékeinek bemutatása önálló víztakarékosság.
Állóvizek
keletkezése, ismeretszerzés,
pusztulása. Legnagyobb tavunk: információfeldolgozás alapján.
a
Balaton
(keletkezése,
jellemzése).
Példák gyűjtése arról, hogy a víz
mint
természeti
erőforrás
A folyók, tavak haszna, hogyan hat
a társadalmi,
jelentősége.
Vízszennyezés gazdasági folyamatokra.
okai,
következményei, Személyes
és
közösségi
megelőzésének
lehetőségei. cselekvési
lehetőségek
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Vizek védelme.

összegyűjtése
az
emberi
tevékenység
által
okozott
A Balaton-felvidéki vagy a környezetkárosító folyamatok
Fertő-Hanság Nemzeti Park káros hatásainak csökkentésére.
értékei.
Különböző vizek (pl. csapvíz,
Víztisztítási eljárások.
ásványvíz,
desztillált
víz)
fizikai-kémiai tulajdonságainak
összehasonlítása.

Kulcsfogalmak/
fogalmak
Topográfiai
ismeretek
Célnyelvi
specialitások

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Ipari víztisztítás megfigyelése
helyi víztisztító üzemben, vagy
filmen.
Felszíni víz, felszín alatti víz, talajvíz, belvíz, hévíz, gyógyvíz,
ásványvíz, folyóvíz, állóvíz, főfolyó, mellékfolyó, vízgyűjtő terület,
vízválasztó, vízjárás, felszínformálás, vízszennyezés, vízvédelem.
Balaton, Fertő tó, Velencei-tó, Duna, Tisza, Körös, Dráva, Rába,
Szigetköz, Szentendrei-sziget, Csepel-sziget, Mohácsi-sziget.
Az egyszerű és a folyamatos jelen és múlt idő használata. Az
élőlények
és
élőhelyeik
bemutatása,
szókincsbővítés.
A
környezetvédelem és a környezetszennyezés alapfogalmainak
ismerete. A célnyelvi kultúrák állat és növényvédelme, problémái.

Órakeret
11 óra
A víz jelentősége a földi élet szempontjából; az állatok csoportosítása
különböző szempontok szerint, az állatok jellemzésének szempontjai
Előzetes tudás
vízszennyezés forrásai, következményei.
Az
élő
és
élettelen
környezeti
tényezők
sokoldalú
kapcsolatrendszerének
megismerése
a
vizek-vízpartok
életközösségében.
Az élőhely – szervezet – életmód összefüggéseinek magyarázata a vízvízpart élőlényeinek vizsgálata során.
A természetszeretet és természetvédelem iránti elkötelezettség
A tematikai egység elmélyítése az élővilág változatosságának, sokszínűségének.
nevelési-fejlesztési sérülékenységének tudatosításával.
A természet jelzéseinek felismertetése, értelmezése, az okok és
céljai
következmények elkülönítése az emberi tevékenységek és az élettelen
környezet közötti kapcsolatrendszer elemzésével.
A helyi környezeti problémák iránti érdeklődés felkeltése. A személyes
felelősség tudatosítása a vízkészlet tisztaságának megőrzésében. A
tanulók aktív cselekvésre ösztönzése a természet védelmében egyéni és
közösségi szinten.
Vizek, vízpartok élővilága
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Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
ismeretek
Problémák,
jelenségek,
gyakorlati
alkalmazások:
Meleg, nyári napokon olykor
tömegesen pusztulnak a halak a
Balatonban. Mi ennek az oka?
Mire mondják, hogy virágzik a
Tisza?
Miért félnek az emberek a
kígyóktól, békáktól?
Mi a „kígyóing”?
Mit tehetünk, hogy kevesebb
szúnyog
fejlődjön
ki
környezetünkben?
Ismeretek:
A vízi élőhely jellemző élettelen
környezeti tényezői.
Vizek egysejtűi: zöld szemes
ostoros,
papucsállatka,
baktériumok
testfelépítése,
életmódja.
Vízi-vízparti növénytársulások
vízszintes tagozódása: lebegő,
gyökerező
hínár,
nádas
mocsárrétek,
ártéri
erdők
jellegzetes
növényeinek
testfelépítése,
életmódja
jelentősége.
A vízi-vízparti életközösség
jellemző gerinctelen és gerinces
állatai: tavi kagyló, orvosi pióca,
kecskerák,
szúnyogok,
szitakötők, (tiszavirág) ponty,
leső
harcsa,
kecskebéka,
vízisikló, tőkés réce, barna réti
héja, fehér gólya külleme, teste,
élete,
jelentősége
az
életközösségben,
az ember
életében, védettségük.
Kölcsönhatások
az
életközösségben:
táplálkozási
láncok, táplálékhálózatok.
Az
életközösség
veszélyeztetettségének
okai,

VI. Székhelyintézmény – idegen nyelv

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

A vízi és a szárazföldi élőhely Magyar
nyelv
és
környezeti
tényezőinek irodalom: szövegértés
összehasonlítása.
- a szöveg egységei
közötti
tartalmi
Egysejtű
élőlények megfelelés
megfigyelése,
felismerése; szövegben
összehasonlításuk.
elszórt,
explicite
megfogalmazott
A növények környezeti igényei információk
és térbeli elrendeződése közötti azonosítása,
összefüggés bemutatása egy összekapcsolása,
konkrét vízi, vagy vízparti rendezése; a szöveg
társulás példáján.
elemei közötti okokozati,
általánosA megismerési algoritmusok egyes vagy kategóriaalkalmazása a lágy- és fásszárú elem
viszony
növények leírása és a gerinces magyarázata.
és
a
gerinctelen
állatok
bemutatása során.
Technika, életvitel és
során.
gyakorlat:
fűzfavesszőből, nádból
A növényi szervek környezethez készült
tárgyak
a
való
alkalmazkodásának környezetünkben.
bemutatása konkrét példákon.
Matematika: Fogalmak
A
vízparti
növények egymáshoz
való
környezetvédelmi és gazdasági viszonya.
jelentőségének
bemutatása Rendszerezést segítő
konkrét példákon.
eszközök
és
algoritmusok.
Az
állatok
különböző Összehasonlítás,
szempontú csoportosítása.
azonosítás,
megkülönböztetés;
A
vízi
élethez
való különbségek,
alkalmazkodás
példákkal azonosságok
történő illusztrálása.
megállapítása.
Osztályozás egy és
Táplálkozási
láncok egyszerre két (több)
összeállítása
a
megismert saját szempont szerint,
fajokból.
adott, illetve elkezdett
Az
emberi
tevékenység válogatásban felismert
hatásainak
elemzése,
a szempont szerint.
környezetszennyezés és az Hierarchikus
ember
egészsége
közötti kapcsolatok
összefüggés felismerése.
ábrázolása.
Az
állatok
egyedszáma,
veszélyeztetettsége
és
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következményei:
védettsége közötti összefüggés
tápanyagdúsulás
és
a elemzése.
méreganyag koncentrálódása.
Terepgyakorlat:
egy
víziAz életközösség védelme.
vízparti
életközösség
megfigyelése.
Egysejtű, sejtszervecske, baktérium, moszat, telepes test, gyöktörzs,
kétlaki növény, hínárnövényzet, gerinctelen, gyűrűsféreg, puhatestű,
Kulcsfogalmak/f kagyló, ízeltlábú, rovar, rák, gerinces, hal, kopoltyú, úszóláb, lemezes
ogalmak
csőr, gázlóláb, tépőcsőr, markoló láb, lágyhéjú tojás, átalakulásos
fejlődés, átváltozás, átalakulás nélküli fejlődés, költöző madár, téli álom,
változó testhőmérséklet.
Az egyszerű és a folyamatos jelen és múlt idő használata. Az
élőlények
és
élőhelyeik
bemutatása,
szókincsbővítés.
A
Célnyelvi
környezetvédelem és a környezetszennyezés alapfogalmainak
specialitások
ismerete. A célnyelvi kultúrák állat és növényvédelme, problémái.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret
10 óra
Síkság, alföld, élőhely, életközösség, madár, emlős, ízeltlábú, rovar,
táplálkozási lánc, táplálkozási hálózat, környezetszennyezés, környezet
– szervezet – életmód összegfüggései, élőlények bemutatásának
Előzetes tudás
algoritmusa, tájékozódás a térképen, diagramok, tematikus térképek
értelmezése.
Átfogó kép kialakítása alföldi tájaink természetföldrajzi jellemzőiről,
természeti-társadalmi erőforrásairól, gazdasági folyamatairól, környezeti
állapotáról.
A természeti, társadalmi-gazdasági értékek megismerésén keresztül a
A tematikai egység
hazához való kötődés erősítése, a nemzettudat fejlesztése.
nevelési-fejlesztési
Az alföldek keletkezésének vizsgálata során a folyamatok sorrendjének,
céljai
időléptékének érzékeltetése.
A szemléleti térképolvasás elemi készségeinek fejlesztése.
A környezetre kifejtett egyéni és társadalmi hatások és a belőlük adódó
problémák felismertetése, megoldási módok keresése.
Alföldi tájakon
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Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
ismeretek
Problémák,
jelenségek,
gyakorlati alkalmazások:
Hogyan alakultak ki hazánk
alföldjei az egykori tenger
helyén?
Mi a futóhomok?
Hogyan lesz a búzából kenyér?
Melyik hungarikum köthető az
Alföldhöz?
Gyógyítanak-e
a
gyógynövények?
Ismeretek:
Hazai alföldjeink keletkezése.
A Kisalföld és az Alföld tájai,
természeti adottságai.
A füves puszták jellegzetes
növényei: fűfélék, gyógy- és
gyomnövények,
jellemzőik,
jelentőségük.
Az életközösség állatai: sáskák,
szöcskék, gyíkok, fácán, mezei
pocok, mezei nyúl, egerészölyv
szervezete, életmódja.
A Kiskunsági vagy a Hortobágyi
Nemzeti Park természeti értékei.
Alföldek hasznosítása, szerepük
a lakosság élelmiszerellátásában.
Termesztett növényei: búza,
kukorica, napraforgó; jellegzetes
szerveik,
termesztésük,
felhasználásuk.
A
növénytermesztés,
állattenyésztés
és
az
élelmiszeripar összefüggései.

VI. Székhelyintézmény – idegen nyelv

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

A Kisalföld, a Kiskunság és a Magyar
nyelv
és
Nagykunság
természeti irodalom: Szövegértés adottságainak összehasonlítása.
a szöveg egységei
közötti
tartalmi
A tájjellemzés algoritmusának megfelelés felismerése.
megismerése,
gyakorlása
a Szövegben
elszórt,
megismert tájak bemutatása explicite
során.
megfogalmazott
információk
Információk
leolvasása azonosítása,
különböző
diagramokról, összekapcsolása,
tematikus térképekről.
rendezése; a szöveg
elemi
közötti
okA megismert életközösségek okozati, általános-egyes
ökológiai szemléletű jellemzése. vagy
kategória-elem
A növényi szervek környezeti viszony magyarázata.
tényezőkhöz
való Alföld
megjelenítése
alkalmazkodásának bemutatása irodalmi alkotásokban.
konkrét példákon.
A környezet – szervezet – Matematika: Fogalmak
életmód
összefüggéseinek egymáshoz
való
bemutatása konkrét példákon
viszonya.
A megismerési algoritmusok Rendszerezést
segítő
használata
az
élőlények eszközök
és
jellemzése során.
algoritmusok ismerete.
Állatok különböző szempontú Összehasonlítás,
csoportosítása.
azonosítás,
Táplálékláncok
készítése
a megkülönböztetés;
megismert
növényekből
és különbségek,
állatokból.
azonosságok
megállapítása.
Egy választott nemzeti park Osztályozás egy és
természeti értékeinek, vagy ősi egyszerre két (több)
magyar háziállatok bemutatása saját szempont szerint,
önálló kutatómunka alapján.
adott, illetve elkezdett
válogatásban felismert
A természeti és a kultúrtáj szempont szerint.
összehasonlítása. A gazdasági Matematikai modellek
tevékenység
életközösségre (hierarchikus
gyakorolt hatásának bemutatása kapcsolatok
példákon.
ábrázolása).
Történelem, társadalmi
és
állampolgári
ismeretek: a honfoglaló
magyarok háziállatai.
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Síkság, alföld, feltöltődés, természeti erőforrás, fűféle, koronagyökér,
Kulcsfogalmak/
takarólevél nélküli virág, fészek-, kalász-, torzsavirágzat, szemtermés,
fogalmak
kifejlés, kétéltű, hüllő, rágcsáló.
Alföld, Kisalföld, Duna-Tisza-köze, Tiszántúl, Mezőföld, Kiskunság,
Topográfiai
Nagykunság, Hortobágy, Szeged, Kecskemét, Debrecen, Győr.
ismeretek
Az egyszerű és a folyamatos jelen és múlt idő használata. A témakör
Célnyelvi
jellegzetességénél fogva célnyelvi vonatkozásokat csak a szókincs
specialitások bővítéseként tartalmaz.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret
11+11 óra
Jellegzetes felszíni formák (síkság, alföld, dombság, hegység, völgy,
medence), a folyók felszínformálása, kőzetek (homok, lösz,) és
ásványkincsek
(barnaszén,
feketekőszén,
kőolaj,
földgáz),
környezetszennyezés, talajpusztulás. A növény jellegzetes szervei, fő
Előzetes tudás
típusaik, egynyári, kétnyári, évelő növény. Természeti erőforrások –
társadalmi, gazdasági folyamatok összefüggései, éghajlati diagramok,
éghajlati térképek értelmezése.
Az egyensúly és stabilitás fogalmának mélyítése a külső és belső erők
egyensúlyának a földfelszín mai képének kialakításában való
szerepének megismerésével.
A természeti erőforrások és a társadalmi-gazdasági folyamatok
összefüggéseinek bizonyítása, következtetések levonása. A logikai
térképolvasás megalapozása.
A hazaszeretet elmélyítése hazai tájaink szépségeinek és értékeinek
A tematikai egység
bemutatásával.
nevelési-fejlesztési
A földrajzi tér megismerési módszereinek továbbfejlesztése. Az
céljai
információgyűjtés és feldolgozás fejlesztése a térképek, diagramok,
adatsorok használatában való jártasság és a szemléleti térképolvasás
készségeinek fejlesztésével.
A földfelszín kialakulása és az ember termelő tevékenysége során
végzett tájátalakítás időléptéke közötti különbség érzékeltetése. Az
emberi tevékenység által okozott károk és a megelőzés lehetőségeinek
megismerése, a személyes felelősségérzet erősítése.
Hegyvidékek, dombvidékek
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Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
ismeretek
Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások:
Hogyan keletkeztek a hegységek?
Hogyan működnek a vulkánok?
Mi az oka annak, hogy a
Bükkben csak a hegy lábánál
találunk forrásokat?
A biodízel mint energiaforrás.
Használatának
előnyei
és
hátrányai.
Mire használják a bazaltot és a
mészkövet?
Ismeretek:
Hazai hegységeink keletkezése, a
belső
erők
szerepe
a
hegységképződésben: gyűrődés,
vetődés, vulkánosság.
A külső felszínformáló erők: víz,
szél, jég, hőmérsékletingadozás
hatásai. A lepusztulás – szállítás
–
lerakódás
–
feltöltődés
kapcsolata.
Kőzetek vizsgálata. Az andezit,
bazalt, mészkő, homok, lösz,
barnakőszén,
feketekőszén
jellegzetes
tulajdonságai,
felhasználásuk.
Az Északi-középhegység és a
Dunántúli-középhegység
természeti adottságai, tájai.
Bükki Nemzeti Park természeti
értékei.
Élet
a
hegyvidékeken:
A
természeti erőforrások és az
általuk nyújtott lehetőségek. Az
erdő
gazdasági
jelentősége,
napsütötte
déli
lejtők
–
szőlőtermesztés
–
borászat,
ásványkincsek
és
ipari
felhasználásuk.

VI. Székhelyintézmény – idegen nyelv

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

A gyűrődés, vetődés, vulkáni Magyar
nyelv
és
működés megfigyelése egyszerű irodalom: szövegértés
modellkísérletekben.
– a szöveg egységei
közötti
tartalmi
Példák
a
különböző megfelelés felismerése;
hegységképződési
folyamatok szövegben
elszórt,
eredményeként
létrejött explicite
formakincs kapcsolatára.
megfogalmazott
információk
Aprózódás és mállás, külső és azonosítása,
belső erők összehasonlítása.
összekapcsolása,
rendezése; a szöveg
Néhány jellegzetes hazai kőzet elemi
közötti
okegyszerűen
vizsgálható okozati,
általánostulajdonságainak megállapítása, egyes vagy kategóriaösszehasonlításuk,
elem
viszony
csoportosításuk.
magyarázata.
Példák a kőzetek tulajdonságai és
felhasználásuk
közötti Matematika: Fogalmak
összefüggésekre.
egymáshoz
való
viszonya.
Az Északi-középhegység és a Rendszerezést segítő
Dunántúli-középhegység
eszközök
és
megadott szempontok szerinti algoritmusok ismerete.
összehasonlítása.
Összehasonlítás,
azonosítás,
Önálló ismeretszerzés,
megkülönböztetés;
információ feldolgozás a nemzeti különbségek,
park bemutatása során.
azonosságok
megállapítása.
Az alföldek és a hegyvidékek Osztályozás egy és
éghajlatának összehasonlítása, a egyszerre két (több)
különbségek okainak bemutatása saját szempont szerint,
az éghajlati diagramok, tematikus adott, illetve elkezdett
térképek elemzésével.
válogatásban felismert
szempont szerint.
A mészkő- és vulkanikus Matematikai modellek
hegységek
vízrajza
közti (hierarchikus
különbségek indoklása.
kapcsolatok
ábrázolása).
A természetes növénytakaró
övezetes
változásának Technika, életvitel és
magyarázata.
gyakorlat:
anyagok
megmunkálása.
Természeti erőforrások és a
társadalmi-gazdasági kapcsolatok
bemutatása
konkrét
példák
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Az
ember
gazdasági alapján.
tevékenységének
következményei.
A
táj Az emberi tevékenység kárt
arculatának változása.
okozó hatásainak bizonyítása
konkrét példákon keresztül.
A dunántúli domb- és hegyvidék,
Nyugat-magyarországi
Az
ország
nyugati
tájai
peremvidék természeti adottságai, éghajlatának összehasonlítása az
tájai.
Alfölddel éghajlati térképek,
diagramok felhasználásával. Az
Élet a dombvidéken. Természeti eltérés indoklása.
erőforrások.
A víz felszínformáló szerepének
Termesztett növényei: lucerna, bemutatása
a
dombvidék
repce testfelépítése, termesztése, felszínének formálásában.
felhasználása.
Példák az ásványkincsek és az
ipar összefüggéseire.
A
növénytermesztés,
állattenyésztés
és
az Egy adott tájon termeszthető
élelmiszeripar kapcsolata.
növények bemutatása a növény
környezeti igényei, valamint a
A mezőgazdaság hatása a talaj és az éghajlati adottságok
környezetre:
talajpusztulás, alapján.
környezetszennyezés.
A
mezőgazdasági
környezetszennyezés formáinak
és hatásainak bemutatása konkrét
példákon.
Gyűrődés, vetődés, rög, lépcsős felszín, beszakadt árok, vulkán, kráter,
Kulcsfogalmak/ kürtő, magma, magmakamra, láva, vulkáni hamu, andezit, bazalt, mészkő,
belső erő, külső erő, bauxit, lignit.
fogalmak
Gyökérgümő, pillangós virág.
Dunántúli domb- és hegyvidék, Dunántúli-középhegység, Északiközéphegység, Nyugat-magyarországi peremvidék, Bakony, Vértes,
Topográfiai
Dunazug-hegység, Börzsöny, Cserhát, Mátra, Bükk, Zempléni-hegység,
ismeretek
Aggteleki-karszt, Kékes, Alpokalja, Zalai-dombság, Somogyi-dombság,
Tolnai-hegyhát, Mecsek, Miskolc, Veszprém, Pécs.
Az egyszerű és a folyamatos jelen és múlt idő használata. A témakör
Célnyelvi
jellegzetességénél fogva célnyelvi vonatkozásokat csak a szókincs
specialitások bővítéseként tartalmaz.
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Fejlesztési cél

VI. Székhelyintézmény – idegen nyelv

Órakeret
12 óra
Életközösség, lombhullató, örökzöld, porzós és termős virág,
megporzás, telepes test, állatok csoportjai különböző tulajdonságaik
alapján, összetett gyomor, kérődző állat, állandó madár, gerinctelen
Előzetes tudás
állatok egyedfejlődési típusai, élőlények bemutatásának algoritmusa, a
környezet- szervezet- életmód és szervek felépítése-működése közötti
összefüggés.
A rendszerszemlélet fejlesztése, a rendszerfogalom mélyítése az erdő
életközösségének,
az
élőlények
szerveződésének,
sokoldalú
kapcsolatrendszerének ökológiai szemléletű vizsgálatával.
A környezeti tényezők és az életközösségek szerkezete közötti
összefüggés feltárása és magyarázata a hazai erdők példáján.
Egészséges életmódra nevelés a természetjárás iránti igény felkeltésével,
A tematikai egység a természeti környezet védelmét szolgáló magatartás- és
nevelési-fejlesztési viselkedéskultúra fejlesztése.
A környezet-szervezet-életmód, a szervek felépítése-működése közötti
céljai
oksági összefüggések feltárása, bizonyítása az életközösség
élőlényeinek megismerése során.
Az emberi tevékenységnek a természetes életközösségére gyakorolt
hatásainak elemzése; az erdőpusztulás okainak és következményeinek
megismerése.
Aktív természetvédelemre ösztönzés.
Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
ismeretek
Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások:
Hogyan változik a hegyvidéki
erdők
képe
a
magasság
emelkedésével?
Milyen
jelei
vannak
az
élőlények
egymás
közötti
versengésének az erdőben?
Miért kedvelt táplálék a vadhús
és az erdei gomba?
A gombák gyűjtésének és
fogyasztásának szabályai.
A kullancsok által terjesztett
betegségek, jellemző tüneteik. A
megelőzés és védekezés formái.
Az
erdőjárás
magatartási
szabályai.

Az erdő életközössége

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

A természetjárás viselkedési Magyar
nyelv
és
szabályainak megfogalmazása.
irodalom: Szövegértés
– a szöveg egységei
Hazai erdők életközösségének közötti
tartalmi
ökológiai szemléletű jellemzése. megfelelés
felismerése; szövegben
Az élő és az élettelen környezeti elszórt,
explicite
tényezők szerepének bemutatása megfogalmazott
az
erdők
kialakulásában, információk
előfordulásában és az erdők azonosítása,
függőleges tagolódásában.
összekapcsolása,
rendezése; a szöveg
A növények környezeti igénye elemei közötti okés előfordulása közti oksági okozati,
általánosösszefüggések
bemutatása egyes vagy kategóriakonkrét példákon keresztül.
elem
viszony
magyarázata.
A tölgy-, bükk- és fenyőerdők Az erdő megjelenítése
összehasonlítása.
irodalmi alkotásokban.

Ismeretek:
A megismerési algoritmusok Matematika:
Hazai erdőségek földrajzi helye, alkalmazása az állatok és a Fogalmak egymáshoz
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kialakulása,
gyakori növények faji sajátosságainak való viszonya.
erdőtípusainak jellemzői.
bemutatásakor.
Rendszerezést segítő
eszközök
és
Az erdő mint életközösség. Az Az
ehető
és
mérgező algoritmusok.
erdő szintjei, a környezeti gombapárok összehasonlítása.
Összehasonlítás,
tényezők függőleges irányú
azonosítás,
változásai.
A
mohák,
harasztok, megkülönböztetés;
nyitvatermők és zárvatermők különbségek,
Az erdőszintek legjellemzőbb összehasonlítása
jellegzetes azonosságok
növényeinek
(kocsánytalan képviselőik példáján.
megállapítása.
tölgy, gyertyán, bükk, erdei
Osztályozás egy és
fenyő,
gyepürózsa,
erdei Az erdő növényeinek különböző egyszerre két (több)
pajzsika, nagy seprűmoha) szempontú csoportosítása.
saját szempont szerint,
környezeti
igényei,
faji
adott, illetve elkezdett
jellemzői,
testfelépítése, A növények és gombák válogatásban felismert
hasznosítása,
az táplálkozása
közötti szempont szerint.
életközösségben
betöltött különbségek magyarázata.
Matematikai modellek
szerepe.
(hierarchikus
A pókszabásúak, a rovarok, a kapcsolatok
Az erdőszéli csiperke és a lepkék
és
a
bogarak ábrázolása).
gyilkos galóca faji sajátosságai. összehasonlítása.
A
(bazidiumos)
gombák
Technika, életvitel és
testfelépítése,
táplálkozása, Az orvoshoz fordulás eseteinek gyakorlat:
állati
szaporodása. A gombák szerepe felismerése.
eredetű
táplálékok
az
életközösségekben,
az
szerepe;
a
fa
egészséges táplálkozásban. A Erdei
táplálkozási
láncok megmunkálása;
a
gombafogyasztás szabályai.
összeállítása.
betegség tünetei.
Az erdő gerinctelen és gerinces
állatainak
(szarvasbogár,
gyapjaslepke,
erdei
vöröshangya,
koronás
keresztespók,
közönséges
kullancs,
széncinege,
nagy
tarkaharkály,
gímszarvas,
vaddisznó, erdei fülesbagoly,
róka) külleme, teste, élete,
szerepe az erdő életében.

A vadállomány szabályozása és Informatika:
az élőhely védelme közötti információkeresés
kapcsolat megértése.
interneten.
A
környezetszennyezés,
élőhelypusztulás
következményeinek bemutatása
konkrét példákon.

Erdei életközösség megfigyelése
terepen, vagy jellegzetes erdei
A kullancsok által terjesztett növények,
növényi
részek
betegségek, az ellenük való vizsgálata,
a
tapasztalatok
védekezés. A kullancseltávolítás rögzítése. A kullancsfertőzés
fontossága, módszerei.
elleni védekezés alkalmazása
természetjárás során.
Táplálkozási
láncok,
táplálékhálózat.
A vadgazdálkodás
jelentősége.

szerepe,
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környezetvédő
veszélyeztetettsége.
erdőjárás szabályai.
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szociális,
szerepe;
Az

Herman Ottó munkásságának
jelentősége.

Kulcsfogalmak/
fogalmak
Célnyelvi
specialitások

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Erdő, zárvatermő, nyitvatermő, haraszt, moha, virágtalan növény, gomba,
spóra, barkavirágzat, makktermés, tűlevél, tobozvirágzat, cserje,
pókszabású, rovar, bogár, lepke, csáprágó, pödörnyelv, kúszóláb.
vésőcsőr.
Az egyszerű és a folyamatos jelen és múlt idő használata. Az
élőlények
és
élőhelyeik
bemutatása,
szókincsbővítés.
A
környezetvédelem és a környezetszennyezés alapfogalmainak
ismerete. A célnyelvi kultúrák állat és növényvédelme, problémái.

Órakeret
6 óra
Természeti erőforrás, mezőgazdaság, ipar, környezetszennyezés,
energiahordozó, életközösség, természeti erőforrások és a társadalmi
Előzetes tudás
gazdasági folyamatok összefüggése, tájjellemzés és az élőlények
bemutatásának algoritmusa.
A rendszerszemlélet és gondolkodás fejlesztése a természeti erőforrások
társadalmi-gazdasági felhasználása során bekövetkezett változások
vizsgálatával, a globális problémák helyi vetületeinek felismerésével.
Aktív állampolgárságra nevelés a helyi környezeti problémák okainak
és következményeinek felismerésén alapuló, a környezet védelméért
való aktív együttműködésre való késztetéssel.
A tematikai egység
A hazához, a szűkebb pátriához való kötődés erősítése a lakóhelyi táj
nevelési-fejlesztési
természeti és gazdasági-társadalmi környezetének megismerésével.
céljai
Az embernek a természetben elfoglalt sajátos helyzetének és ezzel
kapcsolatos felelősségének megértése a természetes és mesterséges
életközösség különbségeinek megismerésével, a városi környezetben
élő állatoknak az emberre gyakorolt hatásainak megismerésével.
Anyag- és energiatakarékos szemlélet formálása, tudatos vásárlási
szokások megalapozása, az egyéni felelősség tudatosítása.
A természet és társadalom kölcsönhatásai
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Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
ismeretek
Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások:
Lakóhelyed mely értékeire
vagy büszke? Min szeretnél
változtatni?
Milyen előnyöket,
milyen
hátrányokat nyújt a városi
élőhely az állatok számára?
A szelektív hulladékgyűjtés
szabályai.
Energia- és víztakarékosság
formái a háztartásban.
Internetes menetrend használata
utazás tervezéséhez.
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Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Különböző
termékek
csoportosítása aszerint, hogy a
gazdaság mely ágazata állította
elő.

Technika, életvitel és
gyakorlat: nyersanyag,
termék;
közlekedés;
energia- és vízellátás,
takarékosság.

A gazdasági ágazatok közötti
összefüggések
bemutatása
konkrét példákon keresztül.
A települések eltérő társadalmi,
gazdasági
szerepének
bemutatása konkrét példákon.
A falu és a város által nyújtott
szolgáltatások összehasonlítása.

Ismeretek:
A vasút- és közúthálózat
Gazdasági
ágazatok: szerkezetének
vizsgálata:
mezőgazdaság,
ipar, Előnyök
és
hátrányok
szolgáltatás.
A
gazdaság bemutatása.
természeti feltételei.
A városi élőhely nyújtotta
Településtípusok: tanya, falu, előnyök és hátrányok elemzése
városjellemző képe, társadalmi, az állatok alkalmazkodásának
gazdasági szerepe. Élet a vizsgálata során.
városban. A gazdasági ágazatok
együttműködése.
Hálózatok Példák gyűjtése betegségeket
szerepe a lakosság ellátásában terjesztő városi fajokra (például
(víz-, energiaellátó rendszer, parlagi galamb, vándorpatkány,
közlekedési hálózat).
róka) és az ezekkel kapcsolatos
problémákra. A megoldási
A
város
mesterséges módok közös értékelése.
életközösségének,
sajátos
állatvilága:
házi
egér A fenntarthatóságot segítő
vándorpatkány,
csótány, életvitel
legfontosabb
feketerigó,
galamb, elemeinek bemutatása.
elszaporodásuk feltételei és
következményeik
A szelektív hulladékgyűjtés
A betegséget terjesztő állatok szabályainak megismerése és
elleni védekezés formái.
gyakorolása az iskolában.
A
háztartás
anyagés A társadalmi-gazdasági és
energiagazdálkodása. Víz- és környezeti
folyamatok
energiafelhasználás.
kapcsolatának
feltárása
a
lakóhely környezetében.

224

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium
Környezetszennyezés
és
csökkentésének formái. Az
anyag- és energiatakarékosság
lehetőségei.
Szelektív
hulladékgyűjtés.
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Az emberi tevékenységek által
okozott
környezetkárosító
folyamatok
felismerése
a
lakóhelyen és környékén.

A
főváros
látnivalóinak
A
lakóhelyi
táj bemutatása
önálló
természetföldrajzi és gazdasági- ismeretszerzéssel
és
társadalmi jellemzői.
feldolgozással.
Hazánk fővárosa, Budapest:
földrajzi helyzete, gazdasági,
kulturális jelentősége.
Kulcsfogalmak/
fogalmak
Célnyelvi
specialitások

Szelektív hulladékgyűjtés, tanya, falu, város, termelés, fogyasztás,
nyersanyag, késztermék.
Az egyszerű és a folyamatos jelen és múlt idő használata. A jövő idő.
A célnyelvi országok fejlettségi szintje, problémái.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret
14 óra
Testrész, életjelenség, csont, izom, táplálkozás, érzékszerv, érzékelés,
Előzetes tudás
betegség, egészség, életszakasz.
Az emberi test felépítésével és működésével kapcsolatos meglévő
ismereteik rendszerezése. Az egészséget veszélyeztető tényezők
felismerése, az egészséges életvitel szokásrendszerének formálása.
Az ember személyes felelősségének tudatosítása egészségének
megőrzésében, sorsának, életpályájának alakításában.
A környezet – szervezet – életmód – egészségi állapot közötti
A tematikai egység összefüggés feltárása, a higiénés kultúra fejlesztése.
nevelési-fejlesztési A betegségek megelőzésének, az időbeni orvoshoz fordulás
jelentőségének tudatosítása.
céljai
A reális énkép, önismeret fejlesztése, az alapvető emberi értékek,
erkölcsi normák elfogadása, a velük való azonosulás.
Az egészségvédelemmel kapcsolatos információk iránti érdeklődés
felkeltése, megfelelő szintű jártasság kialakítása az információk
feldolgozásában, értelmezésében. A fogyatékkal élő emberek
elfogadása, segítése.
Az ember szervezete és egészsége
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Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
ismeretek
Problémák,
jelenségek,
gyakorlati alkalmazások:
Mi a serdülőkori változások
oka?
Miért gyakoriak a konfliktusok
a serdülők életében? Hogyan
oldhatók fel?
Mi a különbség a fiúk és a
lányok nemi működése között?
Mit jelent a függőség és melyek
a tünetei?
Milyen hatást fejt ki a serdülő
szervezetére a cigaretta, az
alkohol és a kábítószer?
Hogyan befolyásolják a barátok,
a család a fiatal életét?
Fiatalkori bűnözés adatai.
Helyes és helytelen testtartás.
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Fejlesztési követelmények
A
kamaszkori
jeleinek
és
összegyűjtése.

változások Magyar
nyelv
és
okainak irodalom: Szövegértés
– a szöveg egységei
közötti
tartalmi
Adatok elemzése a 10–12 éves megfelelés
fiatalok egészségi állapotáról felismerése; szövegben
(túlsúly,
alultápláltság, elszórt,
explicite
tartáshibák, lúdtalp, stb.) az megfogalmazott
okok elemzése következtetések információk
levonása.
azonosítása,
összekapcsolása,
A testarányok és méretek rendezése; a szöveg
összehasonlítása a különböző elemei közötti okéletszakaszokban.
okozati,
általánosA divat és a média szerepének egyes vagy kategóriatudatosulása
a
testkép elem
viszony
kialakításában.
magyarázata.
A
külső
megjelenés Család,
baráti
összetevőinek, jelentésének és kapcsolatok ábrázolása
hatásainak felismerése.
az irodalomban.

Ismeretek:
Testkép, testalkat, testtájak. Az
emberi
test
méretének, A mozgás és a fizikai, szellemi
arányainak
változásai
az teljesítőképesség
egyedfejlődés során.
összefüggéseinek
bizonyítása
példákon.
A mozgás szervrendszere. A
vázrendszer és az izomzat fő A táplálkozás, a légzés és a
jellemzői.
A
mozgás- mozgás
közti
kapcsolatok
szervrendszer
felépítése és bemutatása konkrét példákon.
működése közötti kapcsolat. A
kamaszkori elváltozások okai, Egyszerű kísérletek a mozgás, a
következményei, megelőzésük pulzus, illetve a légzésszám
lehetőségei.
közötti kapcsolatra. Az adatok
rögzítése és értelmezése.
A táplálkozás, a légzés, a
kiválasztás és a keringés Táplálékpiramis összeállítása.
legfontosabb
szervei.
Kapcsolatok az anyagcsere Táplálkozási szokások, étrendek
életjenségei,
szervrendszerei elemzése,
javaslatok
között.
megfogalmazása.
Az
egészséges
táplálkozás
alapelvei.
A
táplálék
mennyisége és minősége. Az
étkezések száma, aránya.
A férfi és a női nemi szervek
felépítése
és
működése.

Kapcsolódási pontok

A túlsúlyosság és a kóros
soványság
veszélyeinek
bemutatása.
Nemi szervek működésének
serdülőkori
változásai,
a
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Informatika:
információkeresés,
adatgyűjtés
és
-értelmezés.
Vizuális kultúra: az
emberi test ábrázolása,
a szép test fogalma a
különböző korokban.
Technika, életvitel és
gyakorlat:
elsősegélynyújtás;
betegjogok,
egészségügyi ellátás.
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Serdülőkori változások. A két
nem
testi
és
lelki
tulajdonságainak különbségei. A
nemi
szervek
egészsége,
személyi higiéniája.
Az egyedfejlődés szakaszai.
Méhen belüli és méhen kívüli
fejlődés.
A serdülő személyiségének
jellemző vonásai.
Az ember értelmi képességének,
érzelmi
intelligenciájának
alapvonásai.
Az önismeret és az önfejlesztés
eszközei. Viselkedési normák,
szabályok jelentősége az ember
életében
A családi és a társas kapcsolatok
jelentősége.
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testalkat és a lelki tulajdonságok
összefüggéseinek elemzése.
Férfi
és
női
szerepek
megkülönböztetése, fiúk és
lányok
jellemző
tulajdonságainak
összehasonlítása,
kapcsolatba
hozása a nemi szerepekkel.
Az
egyes
életszakaszok
legfontosabb
jellemzőinek
bemutatása.
A
kommunikáció
jelentőségének
bizonyítása
különböző szituációkban.
A konfliktusok okainak és
következményeinek elemzése, a
feloldás
formáinak
megismerése.
Veszélyhelyzetek, kockázatok
azonosítása
különböző
szituációkban.

A viselkedés és a balesetek
Veszélyforrások és megelőzésük közötti oksági összefüggések
lehetőségei a háztartásban, vizsgálata.
közlekedésben,
sportolás
közben.
Az
érzékszervek
védelmét
biztosító szabályok és szokások
Az érzékszervek szerepe. A látó megismerése, alkalmazása.
és hallószerv károsító hatásai.
megelőzésük módja.
Az ájult beteg ellátása. A
sebellátás,
vérzéscsillapítás
Elsősegélynyújtás
elemi gyakorlata.
ismeretei.
A környezet és az ember
egészsége közötti kapcsolat
Környezet
és
az
ember felismerése.
egészsége. Fertőzés, betegség,
járvány. A leggyakoribb fertőző Az eredményes gyógyulás és az
betegségek
tünetei
és időbeni
orvoshoz
fordulás
megelőzésük
módjai. összefüggéseinek belátása.
Lázcsillapítás és diéta.
A személyes felelősség, a család
Orvosi ellátással kapcsolatos és a környezet szerepének
ismeretek.
bemutatása (irodalmi példák) a
függőségek megelőzésében.
Káros
szenvedélyek.
Az
alkohol,
a
dohányzás, A kipróbálás és a függőség
kábítószerek hatásai az ember összefüggéseinek megértése.
szervezetére, személyiségére.

227

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Célnyelvi
specialitások

A fejlesztés várt
eredményei a két
évfolyamos ciklus
végén
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Csont, izom, ízület, mozgásszervi elváltozás, tápcsatorna, emésztés, felszívódás,
tápanyag, normál testsúly, túlsúly, alultápláltság, légzés, tüdő, vér, szív,
kiválasztás, vese, petefészek, here, nemi hormon, ivarsejt, magömlés,
menstruáció, nőies, férfias jelleg, érzékszerv, egészség, betegség, fertőzés,
járvány.
Az egyszerű és a folyamatos jelen és múlt idő használata. A jövő idő, a
perfect és a modalitást kifejező eszközök használata. Önálló gondolatok a
biztonságról, veszélyekről. Alapvető ételek, élelmiszerek megnevezése,
szókincsbővítés. Az élelmiszerek alapanyagai, hasznuk, káruk. A célnyelvi
kultúrák étkezési szokásai, nemzeti ételeik.
Alapvető sport és mozgásformák szókincse, a sport és az egészség
kapcsolata. A célnyelvi kultúrák fontosabb sportjai, életmód.
Szókincsbővítés, gondolatébresztés a káros szerekről, a testi és az érzelmi
változások megfogalmazása
A célnyelvi kultúrák jellegzetes családmodelljei, férfi és női szerepei.
A célnyelvi országok fejlettségi szintje, problémái.
A tanuló tudjon anyagokat, kölcsönhatásokat, fizikai, kémiai változásokat
felismerni, jellemezni. Értelmezze a jelenségeket az energiaváltozás
szempontjából
Ismerje az emberi szervezet felépítését, működését, serdülőkori változásait és
okait. Tudatosuljanak az egészséget veszélyeztető hatások, alapozódjon meg az
egészséges életvitel szokásrendszere.
Formálódjon reális énképe, értse a családi és a társas kapcsolatok jelentőségét,
élete irányításában kapjon döntő szerepet az erkölcsi értékrendnek való
megfelelés. Legyen embertársaival empatikus és segítőkész.
Ismerje a Föld helyét a Világegyetemben, Magyarország helyét Európában.
Alakuljon ki átfogó kép hazai tájaink természetföldrajzi jellemzőiről, természetitársadalmi erőforrásairól, gazdasági folyamatairól, környezeti állapotukról.
Legyen képe a közöttük levő kölcsönhatásokról.
Ismerje hazánk legjellemzőbb életközösségeit, termesztett növényeit, a házban és
ház körül élő állatait. Értse az élő és élettelen környezeti tényezők kölcsönhatását.
Ismerje fel a környezet-szervezet-életmód, valamint a szervek felépítése és
működése közötti összefüggéseket.
Tudjon tájékozódni a térképeken. Értelmezze helyesen a különböző tartalmú
térképek jelrendszerét, használja fel az információszerzés folyamatában.
Erősödjön a természet és a haza iránti szeretete. Törekedjen a természeti és
társadalmi értékek védelmére.
Ismerje fel szűkebb és tágabb környezetében az emberi tevékenység környezeti
hatásait. Anyag- és energiatakarékos életvitelével, tudatos vásárlási szokásaival
önmaga is járuljon hozzá a fenntartható fejlődéshez.
Legyen képes egyszerű kísérleteket, megfigyeléseket, méréseket önállóan,
illetve. csoportban biztonságosan elvégezni, a tapasztalatokat rögzíteni,
következtetéséket levonni.
Legyen nyitott, érdeklődő a világ megismerése iránt. Az internet és a könyvtár
segítségével legyen képes tudása bővítésére. Legyenek saját ismeretszerzési,
ismeretfeldolgozási módszerei.
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Vizuális kultúra
5–6. évfolyam
A fokozott realitásigény megjelenése az adott életkorban megalapozza a tanulók
információk közti szelekciós képességét, és kritikai gondolkodást alakít ki. A művészeti
nevelés értékközvetítő, értékteremtő és személyiségformáló szerepe lehetőséget biztosít a
kompetenciák legszélesebb körű fejlesztésére.
Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség kompetenciájának folyamatos
mélyítése lehetőséget teremt az önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztésére. A testi
és lelki egészségre nevelés feladata a vizuális kultúra tantárgynak is, hiszen a kifejező céllal
születő alkotások létrehozásának folyamata a harmonikus személyiségfejlődéshez nagyban
hozzájárul, a párokban és csoportban végzett tervező és alkotó munka elősegíti a másokért
való felelősségvállalást, a másokkal való együttműködést. A módszerek és munkaformák
sokszínűsége lehetőséget teremt a tanulás tanításának hatékony elősegítésére is. A forma és
rendeltetés összefüggéseinek vizsgálata által, tárgyi környezetünk leírásával a hatékony,
önálló tanulás módszerei, a rekonstruáló és konstruáló képességek fejlesztésével a kreatív
problémamegoldás lépései tudatosulnak, mely hosszú távon a kezdeményezőképességet és a
vállalkozói kompetenciát ösztönzi. A tervezés során kibontakozik a természettudományos és
technológiai kompetencia, és előtérbe kerül a fenntarthatóság és környezettudatosság
lehetőségeinek vizsgálata is. A vizuális kommunikáció területén a kép és szöveg lehetséges
kapcsolatainak feltárása az anyanyelvi kommunikáció fejlesztésének is terepet biztosít, a
gyakorlati feladatok lehetőséget teremtenek a digitális kompetencia mélyítésére. A
médiatudatosság kialakítása kiemelt fejlesztési cél, például a reklám hatásmechanizmusának
elemzésével út nyílik a kritikus, értelmező gondolkodás és aktív állampolgárság
megalapozására.
A vizuális kultúra részterületei közül az 5–6. évfolyamon nagyobb arányban
szerepelnek a „Kifejezés, képzőművészet” részterülethez kapcsolódó tartalmak, hiszen a
megjelenő művészettörténet tananyagával bővülnek a fejlesztés követelményei. Ehhez
hasonló a „Tárgy- és környezetkultúra” részterület tematikai egységeinek aránya is, hiszen az
alsóbb iskolaszakaszhoz képest új feladatok jelennek meg: a tervezett alakított tér és az épített
környezet szerkezeti, történeti tanulmányozása, mely a nemzeti és európai identitás mellett a
szociális és állampolgári kompetencia fejlesztését is szolgálja. E szakaszban a „Vizuális
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kommunikáció” részterület tartalmai a másik kettőhöz képest csekélyebb mértékben vannak
jelen.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Előzetes tudás

Kifejezés, képzőművészet
Órakeret
Valóság és képzelet
5 + 5 óra
Az élményt nyújtó, személyes megnyilvánulások érvényesítése az
alkotó folyamatban. A vizuális nyelv alapelemeinek ismerete és
alkalmazása a kifejező alkotásokban. Különböző festészeti, grafikai és
plasztikai technikák alapszintű alkalmazása.
Utasítások megértése célnyelven.
Érzelmei és benyomásai célnyelven történő kifejezése.
Képek leírása tanult nyelvi sémák alapján, célnyelven.

Személyes élmények, elképzelt történetek, érzelmek vizuális
megjelenítése különböző eszközökkel az előtanulmányok során szerzett
A tematikai egység
tapasztalatok alkalmazásával. Tér és sík megkülönböztetése,
nevelési-fejlesztési
megjelenítése különböző méretű és formájú felületeken való
céljai
komponálással. Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások
munkáiról.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Magyar
nyelv
és
 A valóság, modell (pl. épített és természetes környezet,
irodalom: a műélvezet
tárgyak, alakok) célirányos megfigyelése adott szempontok
(pl. térbeli helyzet, arány, plaszticitás, színviszonyok) alapján, megtapasztalása.
és ábrázolása síkban illetve térben, különböző technikákkal (pl.
Matematika:
pontos
grafika: ceruza, tus, pác, kréta, fotó, akvarell, tempera,
megfigyelés,
mintázás, konstruálás).
lényegkiemelés.
 Egyszerű téri helyzetek leírása (pl. formai, szerkezeti,
felületi, tónusbeli), az adott valós látvány sajátosságaiból
zenei
kiinduló kompozíció egy részletének képi igényű nagyítása, Ének-zene:
élmény
feldolgozása.
illetve kompozíciós variációk létrehozása, különböző színes
technikákkal (pl. akvarell, temperafestés, pasztell-, olajkréta,
Dráma
és
tánc:
vegyestechnika).
dramatikus
 Szabad asszociációs és vizuális játékok adott témára (pl.
improvizációk
fogalom, jelenség, hang, szín, mozgás, gondolat, érzés, tárgy,
irodalmi,
cselekvés). Az előhívott impressziók megjelenítése síkban,
képzőművészeti, zenei
térben, időben.
művek alapján.
 Irodalmi, zenei, filmes élmények felidézése, s a létrejött
személyes tartalmak megjelenítése a kifejezési szándéknak
megfelelő anyagok, eszközök, méretek felhasználásával (pl.
színes, grafikai technika, mintázás, konstruálás, installáció talált
tárgyakból, fotó).
Tömörítés, kiemelés, kompozíció, szín-, vonal-, formaritmus, variáció,
Kulcsfogalmak/
színharmónia,
színkontraszt,
főszín,
mellék/kiegészítő
szín,
fogalmak
komplementer, méretarány.
színelmélet alapvető fogalmainak ismerete célnyelven
Célnyelvi
élmények, benyomások megfogalmazása célnyelven,
specializáció
adott sémák alapján
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Előzetes tudás

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai
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Kifejezés, képzőművészet
Órakeret
Stílus és mozgás
7 + 7 óra
Művészeti ágak és a képzőművészeti ágak legfontosabb
megkülönböztető jegyeinek felismerése. Művészeti alkotások, vizuális
jelenségek, látványok verbális leírása. A vizuális nyelv alapelemeinek
megkülönböztetése és használata. Közvetlen tapasztalás útján szerzett
élmények feldolgozási képessége, az érzékelhető tulajdonságok alapján
az azonosságok és különbözőségek tudatosítása.
A vizuális közlés különböző műfajú köznapi és művészi formáinak
felismerése. A megfigyelt jelenségek térbeli helyzetének, arányainak,
plaszticitásának és szín- és fényviszonyainak megfigyelése és
ábrázolása. A legjelentősebb művészettörténeti stíluskorszakok és
irányzatok elemi ismerete legjellemzőbb műtárgyain és szimbolikus
tárgyain keresztül, gyakorlati feladatok előkészítő szakaszába
ágyazottan. A vizuális nyelv alapelemeinek és azok egymáshoz való
viszonyának értelmezése. Önálló vélemény megfogalmazása saját és
mások munkáiról.
Kapcsolódási

Ismeretek/fejlesztési követelmények
 Különböző mozgások (pl. emberi, állati, ipari, gépi, mechanikai,
kémiai, földrajzi, biológiai) megfigyelése és rögzítése egy
vizuális látványban, felhasználva megadott művészettörténeti
alkotások inspiráló hatását.
 Személyes élmények, elképzelt történetek, érzelmek
megjelenítése meghatározott művészettörténeti korszakok
stílusjegyeinek elemzése, és inspiráló, alkotó felhasználása által
síkban és/vagy térben.
 Az alkotómunkához kapcsolódva műalkotások megfigyelése
alapján, művészettörténeti korszakok, (pl. őskor, ókori
egyiptom, ókori görög és római, romanika, gótika, reneszánsz,
barokk) stílusjegyeinek elemzése, összehasonlítása, művek
tematikus csoportosítása (pl. műfaj, formarend, technika,
kifejezőeszköz, tériség) szerint.
 Képek, látványok, médiaszövegek, események (pl. műalkotások,
fotók, filmek, élmények, álmok, közösségi alkalmak) szöveges
leírása, a vizuális közlés köznapi és művészi formáinak
azonosításával. A leírás alapján személyes feldolgozások
megjelenítése síkban, térben vagy időben (pl. festés, plasztika,
parafrázis, intermediális: pl. fotográfia, kinetikus, installációs,
environment, eseményművészet) a tárgyalt művészettörténeti
korszak inspiráló felhasználásával.

231

pontok
Természetismeret: Az
emberi
test,
testarányok.
Mozgásképesség.
Matematika:változó
helyzetek, időbeliség.
Történelem, társadalmi
és
állampolgári
ismeretek:
történeti
korok, korszakok.
Magyar
nyelv
és
irodalom: különböző
kultúrák
eltérő
szemléletének
megtapasztalása.
Könyvtárhasználat.
Ének-zene:
zenetörténeti
és
zeneirodalmi
alapismeretek
a
befogadói hozzáállás
fejlesztése céljából.
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Művészi kifejezés, látványelemzés, téri helyzet, plaszticitás, arányrendszer,
kompozíció, képkivágás, képsík, képi és optikai helyzetviszonylat, takarás,
Kulcsfogalmak/
pont, vonal, felület, forma, faktúra, textúra, szín, tónus, irány, térbeliség,
fogalmak
nagyság, kiegészítő szín, kevert szín, kontraszt, tónus, szín-, vonal-,
formaritmus.
megadott művészi kifejezések alapján adott látványról
vélemény alkotása
Célnyelvi
néhány szakkifejezés célnyelvi ismeretének segítségével
specializáció
adott művészettörténeti korszakokról, a különböző korszakokból
származó műalkotásokról vélemény kifejezése
Tematikai
Vizuális kommunikáció
Órakeret
egység/
Idő- és térbeli változások
2 + 3 óra
Fejlesztési cél
Érzékelhető tulajdonságok alapján azonosságok és különbözőségek tudatos
felismerése, leírása. A közvetlen tapasztalatok útján szerzett élmények
Előzetes tudás feldolgozása. Megfigyelt jelenség látványelemeinek megnevezése.
Események, történések elmondása, részekre bontása, a jellemző fázisok
megjelenítése.
A tematikai A természeti vagy épített környezet idő és térbeli változásainak sűrített
egység nevelési- megjelenítése. Természettudományos és technikai megfigyelés és
fejlesztési céljai gondolkodás fejlesztése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
 Mozgásélmények megfigyelése valóságos vagy
mozgóképi példák alapján, a mozgássor fázisokra bontása
(pl. mozgókép „kikockázása”). A mozgás megjelenítése
vizuális átírással (pl. egyszerű tárgy-animáció, optikai
játékok: pörgetős füzet, zootrop szalag).
 A természet, (pl. növény, időjárás, ember, táj, állat) az
épített környezet (pl. épület, település, híd) időbeli
folyamatainak, változásainak (növekedés, pusztulás,
fejlődés, lebomlás, öregedés, penészesedés, rozsdásodás)
megfigyelése, modellezése (pl. hószobor, anyag változása
kitéve az időjárásnak) személyesen választott cél
érdekében (pl. emlékek felidézése, napi tevékenység
tervezése). A folyamatok dokumentálása, ábrázolása
saját készítésű fotókkal, képekkel, szöveggel.

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és irodalom:
történet ideje, helyszíne,
cselekmény
kezdőés
végpontja,
cselekményelemek sorrendje.
Természetismeret: mozgás és
idő
változása;
ciklikus
jelenségek.
Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek: az
idő
ábrázolása
vizuális
eszközökkel.
Dráma
és
tánc:
Mozgásfolyamatok,
mozgássor.
Informatika:
adatok
csoportosítása, értelmezése,
táblázatba
rendezése,
használata.
Matematika:
változó
helyzetek, időben lejátszódó
történések megfigyelése, a
változás kiemelése.
Mozdulat, mozdulatsor, hely- és helyzetváltoztatás, állapotváltozás,
Kulcsfogalmak/
folyamat, fázis, valós idő, lassítás, gyorsítás, állókép, mozgókép,
fogalmak
képkocka, tárgy-animáció, zootrop-szalag.
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személyek, állatok rövid jellemzése célnyelven
utasítások követése és átadása
tudás, nem tudás kifejezése
szándék, akarat kifejezése
események egyszerű leírása

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Vizuális kommunikáció
Órakeret
Jelértelmezés, jelalkotás
3+2 óra
Egyszerű vizuálisan értelmezhető jelenségek, jelzések, közlő ábrák
értelmezése. Tájékozódás vizuális elemek alapján. Az egyszerű
Előzetes tudás
vizuális kommunikációt szolgáló megjelenések: jel, alaprajz, térkép
értelmezése.
A tematikai egység Magyarázó rajzok, képes használati utasítás pontos értelmezése. A
nevelési-fejlesztési legfontosabb vizuális jelek, jelzések, szimbólumok értelmezése, alkotó
használata. Képi utasítások követése, illetve ilyenek létrehozása.
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Természetismeret:
 Képes (pl. fotósorozat), rajzos használati utasítás
Tájékozódás természetes és
létrehozása az előzetesen értelmezett képi utasítások
épített környezetben; technikai
(pl. műszaki berendezések üzembe helyezése, tárgyak
működésének
összeszerelése, Lego) tanulmányozásának segítségével. eszközök
megfigyelése. Jelek, jelzések
Az utasítás kipróbálása, ellenőrzése, a visszacsatolás
felismerése és értelmezése.
után módosítás a felmerült problémák alapján.
 A legfontosabb egyezményes vizuális jelek,
Földrajz: tájékozódás, térrajz,
jelzések, szimbólumok (pl. tájékozódás, közlekedés,
útvonalrajz, térképvázlat.
cégérek, parancsikonok, attributumok) gyűjtése,
értelmezése. A közösség számára fontos, nem vizuális
Magyar nyelv és irodalom:
jellegű információk (pl. események, időpontok,
tevékenységek, jellemzők) képi tömörítése, direkt jellé szöveg és kép viszonya.
(pl. piktogram, jelzőkártya) alakítása, használatba
Ének-zene: zenei olvasás és
helyezése (pl. ismert útvonal rajzán vizuális jelzések
írás: kotta.
kialakítása).
Informatika: rajzos-szöveges
dokumentumok létrehozása,
átalakítása.
Matematika:
Tájékozódás.
Objektumok
alkotása.
Rendszeralkotás.
Kulcsfogalmak/ Használati utasítás, jel, jelentés, egyezményes jelzés, jelrendszer,
piktogram, embléma, ábra, vizuális sűrítés, kiemelés, séma.
fogalmak
Célnyelvi
utasítások követése és átadása
specialitás
vizuális jelek, jelzések, szimbólumok célnyelvi ismerete
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Vizuális kommunikáció
Órakeret
Kép és szöveg
3+5 óra
Az emberi gesztusok, mimika, mozdulatok értelmezése. Alapfokú
jártasság dramatikus játékformákban. A szöveg tartalmát és a beszélő
szándékát tükröző beszédmód eszközeinek alkalmazása. A
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szóhasználat
és
testbeszéd
összehangolása
különféle
beszédhelyzetekben.
Vizuális sűrítés és kiemelés fogalmának ismerete, megfelelő
alkalmazása. Kép és szóbeli vagy írott szöveg együttes alkalmazása a
A tematikai egység
jelentésmódosulások megfigyelésének céljával. A különböző
nevelési-fejlesztési
kommunikációs felületeken megjelenő reklám hatásmechanizmusának
céljai
értelmezése és alkotó használata. Médiatudatosság kialakítása a
személyes preferenciák érvényre juttatásával.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Magyar
nyelv
és
 Szöveg és kép együttes megjelenésének tanulmányozása
irodalom: szöveg és
(pl. plakát, képregény) után, az alkotóelemek variálásával a
kép viszonya.
vizuális és verbális üzenet jelentésváltozásának megértése
céljából, szabad játékos feladatokkal (pl. adott kép
zenei
szövegaláírásának megváltoztatása, azonos szövegek különböző Ének-zene:
stílusok és formák.
képekhez rendelése).
 Hang és kép együttes alkalmazása (pl. árnyjáték, dramatikus
játék), szabad asszociációk megfogalmazása a létrejött üzenetek Dráma és tánc: nem
verbális
kapcsán.
 Reklámhordozó felületek (pl. folyóirat, igi, reklámszatyor, kommunikációs
játékok.
kitűző, hűtőmágnes) gyűjtése, csoportosítása, értelmezése a
reklámkészítő szándéka és kifejezésmódja közötti összefüggés
Informatika:
alapján.
multimédiás
 Korábban készített saját alkotás továbbgondolása,
dokumentumok
felhasználása alkalmazott grafikai feladatként (pl. DVDelőállítása
kész
borító, képernyővédő, arculati elem), vagy képgrafikaként.
alapelemekből.
 Nem mozgóképi reklámhordozók (pl. CD-borító, plakát,
csomagolóanyag, termékcimke) tervezése, kivitelezése
szabadon választott technikával (pl. igitalis
képszerkesztéssel, kollázs technikával vagy élőképben), a reklám
hatásmechanizmusának tudatos használatával.
Hang-, szöveg- és képkapcsolat, kommunikációs csatorna, üzenet,
Kulcsfogalmak/
reklámhordozó, reklámfelület, szlogen, médium, manipuláció, képi
fogalmak
valóság, fikció, vizuális és verbális sűrítés, kiemelés, alkalmazott grafika.
vélemény kérése és vélemény kinyilvánítása
Célnyelvi
események leírása, ok-okozat kifejezése
specialitás
szándék, akarat kinyilvánítása
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Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Tárgy- és környezetkultúra
Órakeret
Tervezett, alakított környezet
6+6 óra
Építmények, építészeti alkotások típusainak, funkcionális térrészeinek
megnevezése. Térbeli formák kiterjedésének, méretének, téri
Előzetes tudás
helyzetének megállapítása. Környezetalakítás egyszerű eszközökkel.
Eszköz nélkül és kéziszerszámmal végzett anyagalakítás.
Egyszerű téri helyzetek leírása, megjelenítése. Térkapcsolatok, térbeli
viszonyok, térbeli tagolódások létrehozása. Szerkezetek és térmodellek
A tematikai egység
állékonyságának
(statikájának),
teherbírásának
megfigyelése.
nevelési-fejlesztési
Különböző korok és kultúrák tárgyi és épített környezetének vizsgálata
céljai
értelmezés céljából, meghatározott szempontok alapján. Változatos
anyag- és eszközhasználat a tárgykészítés során.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Történelem, társadalmi és
 Egyszerű tértervezés és téralakítás meghatározott
állampolgári
ismeretek:
célból (pl. védelem, szakralitás, figyelemfelkeltés,
történelemi
korszakok.
emlékállítás, interakció) különféle eszközökkel (pl.
rajzos vázlat, magyarázó rajz, fotómontázs, modellezés)
Természetismeret: Az ember
és anyagokkal (pl. agyag, karton, fa, gipsz, drót, textil,
hatására
bekövetkező
talált tárgyak) történeti korok legfontosabb
változás
a
táj
képében.
alátámasztó-teherhordó (pl. oszlop, pillér, fal) és
térlefedő (pl. gerenda, födém, boltív, boltozat, kupola) A természeti és mesterséges,
lehetőségeinek, illetve alaprajzi elrendezéseinek megfi- technikai és épített.
gyelésével. Egyszerű műszaki jellegű ábrázolás
segítségével (pl. alaprajz, metszetrajz, vetületi ábrázolás) Magyar nyelv és irodalom:
különböző kultúrák eltérő
saját tervezés (pl. tárgy, környezet) megjelenítése
létmódja,
szemlélete.
szabadkézi rajzban.
Könyvtárhasználat.
 A közvetlen környezetben található tárgyak (pl. bútor,
szerszám, jármű, szerkezet, öltözék, hangszer), épületek
Technika,
életvitel
és
(pl. lakás, pályaudvar, templom, iroda, istálló, garázs,
gyakorlat:
tervezés,
víztorony, palota, színház, múzeum) elemzése forma és
anyagalakítás.
rendeltetés, valamint a díszítés kapcsolatán keresztül, az
összegyűjtött információk alapján.
Matematika: Egyszerűsített
 Egy választott tárgy vagy épület átalakítása,
rajz készítése lényeges
áttervezése, modellezése meghatározott célok
érdekében (pl. álcázás, transzparencia, figyelemfelkeltés, elemek megőrzésével.
A tér elemei, síkbeli, térbeli
megváltozott környezeti hatás: árvíz, hó, napfény,
Tárgyak
közösségi esemény) a történeti korok, európai és Európán alakzatok.
tulajdonságainak
vizsgálata.
kívüli, illetve a modern társadalmak tárgyi környezetéből
hozott példák elemzéséből származó tapasztalatok alapján, Geometriai modellek.
a gazdaságos anyaghasználat érvényesítésével.
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Épület, építmény, téri helyzetek, építészet, alaprajz, homlokzat, forma,
funkció, alátámasztás, térlefedés, oszlop, pillér, fal, gerenda, födém,
Kulcsfogalmak/
boltív, boltozat, kupola, térmodell, térkonstrukció, alapanyag,
fogalmak
gazdaságos anyaghasználat, elemző- magyarázó rajz, kézműves
technika, sorozatgyártás, design.
- épület szerkezeti elemeinek, funkciójának megnevezése, leírásuk
Célnyelvi
célnyelven
specialitás
- bizonyosság, bizonytalanság egyszerű kifejezése
Tematikai egység/ Tárgy és környezetkultúra
Órakeret 5+5 óra
Fejlesztési cél
Tárgy és hagyomány
Megadott szempontok alapján tárgyak, anyagok csoportosítása. A
különböző anyagokról szerzett tapasztalatok szóbeli megfogalmazása.
Tárgyak, épületek, műalkotások, természeti látványok megfigyelése,
Előzetes tudás
leírása, esztétikai minőségeinek jellemzése.
Eszköz nélkül és kéziszerszámmal végzett anyagalakítás. Alapvető
manuális készségek működése az anyagalakítás során.
A tematikai egység Lakóhelyhez közeli néprajzi tájegység építészeti sajátos jegyeinek
nevelési-fejlesztési értelmezése. A közvetlen környezetben található tárgyakon, épületeken
a forma, a rendeltetés és a díszítmény kapcsolatának megértése.
céljai

Ismeretek/fejlesztési követelmények
 Lakóhelyhez közeli néprajzi tájegység építészeti
jellegzetességeinek, viseletének, és kézműves
tevékenységének megismerése, elemzése (pl. skanzen
vagy helytörténeti kiállítás látogatásával, vagy gyűjtött
képek alapján).
 A mai életbe, életformába illeszthető, hagyományos
kézműves technikával (pl. szövés, hímzés, nemezelés,
lemezdomborítás, papírmerítés) készített tárgy (pl.
iskolaszer, öltözet, hangszer, játék, kisbútor) létrehozása,
meghatározott tulajdonos (pl. adott személyiség, életkor,
nemek, foglalkozás) vagy funkció (hétköznapi, ünnepi)
számára, a környezettudatosság lehetőségeinek
figyelembevételével.
 Létrehozott vagy talált tárgyak díszítésének
megtervezése és kivitelezése különféle díszítőelemek
(pl. növényi, állati, geometrikus motívumok) gyűjtése,
megfigyelése, tanulmányozása után, oly módon, hogy a
díszítmény összhangban legyen a tárgy formai,
funkcionális és társadalmi üzenetével, illetve az alkotó
személyes közlési szándékával.
 Különböző történeti korok (pl. népvándorlás kora) és
kultúrák (pl. Európán kívüli) sajátos, legjellemzőbb
szimbolikus tárgyainak, épületeinek felismerése és
elemző vizsgálata.
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Kapcsolódási pontok
Hon- és népismeret: család és
lakóhely, falvak és városok.
Magyar nyelv és irodalom:
népköltészet.
Könyvtárhasználat.
Természetismeret:
környezettudatosság,
fenntarthatóság.
Ének-zene: népzene.
Dráma és tánc: népszokások.
Technika,
életvitel
és
gyakorlat:
hagyományos
foglalkozások, szakmák.
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Népművészet, mesterség, hagyományos kézműves technika, forma,
Kulcsfogalmak/ funkció, alapanyag, gazdaságos anyaghasználat, formaredukció,
díszítmény, motívum, formaritmus, környezettudatosság, társadalmi
fogalmak
üzenet.
a célnyelvi országok hagyományainak,
népművészetének ismerete
Célnyelvi specialitás
tárgyainak, épületeinek ismerete, megadott
szempontok alapján elemző vizsgálata
Ajánlott műtípusok, művek, alkotók
Amennyiben a különböző korok és kultúrák feldolgozását kronologikus megközelítésben
végezzük, az alábbi műtípusok, művek, alkotók bemutatása ajánlott:
Megalitikus építészet (pl. Stonehenge), őskori mágikus ábrázolás (pl. altamirai
barlangrajz), ókori egyiptomi és mezopotámiai sírtípusok és templom (pl. Kheopsz piramisa,
Zikkurat – Úr, karnaki Ámon-templom), Kína művészete (A Kínai nagy Fal, Terrakotta
hadsereg,monokróm festészet), ókori India művészete (stupa, a Taron lévő stupa),
faragott mészkőszobor az ókori Egyiptomból (pl. Írnok szobor, Nofretete fejszobra), halotti
kultusz tárgyai (pl. Tutenchamon arany halotti maszkja), az ókori Egyiptom ábrázolását
bemutató falfestmény vagy dombormű (pl. Fáraó vadászaton – thébai falfestmény), az ókori
görög és római templom (pl. athéni Akropolisz: Parthenon, Erektheion; Pantheon), ókori
színház, amfiteátrum (pl. Colosseum), görög és római emberábrázolás (pl. delphoi kocsihajtó,
Szamothrakéi Niké, Laokoón-csoport, római portré szobor, Hadrianus fala Skócia),
korakeresztémy és bizánci templom (pl. Santa Sabina, Hagia Sophia), népvándorlás kori
tárgy (pl. nagyszentmiklósi kincs, honfoglaláskori öltözet), románkori és gótikus templom,
székesegyház, a norman hódítás Angliában ( a Tower norman stílusú részei) (pl. pisai
dóm, jáki bencés apátsági templom, a Westminster Apátság, amiens-i székesegyház,
nyírbátori református templom), Magyar Szent Korona és koronázási palást, épületdíszítő és
oltárszobrok a középkorból (pl. V. Stoss), gótikus freskó és oltárkép (pl. Giotto, M.S. Mester),
gótikus üvegablak (pl. chartres-i katedrális üvegablakai), reneszánsz és barokk palota és
kastély (pl. Palazzo Farnese, chambordi kastély, versailles-i palota, fertődi Eszterházykastély), a reneszánsz és barokk mesterei (pl. Michelangelo B., Leonardo da Vinci, Raffaello
S., A. Dürer, P. Bruegel, P. P. Rubens, Rembrandt, D. Velazquez, Vermeer van Delf,
Holbein, Wren ( Szent Pál Katedrális), Hogarth, Reynolds, Gainsborough).
A válogatás fontos szempontja, hogy a bemutatott művek az egyetemes
művészettörténet legjelentősebb és tipikus műveivel szemléltessék a témát, illetve hangsúly
kerüljön mind a magyar, mind pedig a célnyelvi ország művészet- és építészettörténetben
megtalálható leglényegesebb példákra is. A fentebb ajánlott műveken és alkotókon kívül adott
témák szemléltetésére további műtípusok és művek is felhasználhatók. Különösen érvényes ez
akkor, ha az adott témát nem kronologikus, hanem tematikus megközelítésben dolgozunk fel,
vagy ha nem elsősorban művészettörténeti, hanem nyitottabban értelmezett kultúrtörténeti,
építészet- és tárgytörténeti tartalmakat mutatunk be. Ezekben az esetekben a válogatás további
fontos szempontja, hogy az adott téma függvényében a magas művészet és a populárisabb
irányzatok egyformán szemléltessék az adott tartalmat, hogy tértől (pl. Európán kívüli
kultúrákból származó művek) és időtől (pl. akár kortárs művek) független példák mutassák be
az adott tananyagot. Fontos továbbá, hogy a vizuális kommunikáció, valamint a tárgy- és
környezetkultúra részterületek szemléltetéséhez a kortárs kultúrából, a történelmi korokból,
illetve a közelmúltból származó példákat is felhasználhatjuk.
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 A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek megfelelő alkalmazása az
alkotó tevékenység során a vizuális emlékezet segítségével és
megfigyelés alapján.
 Egyszerű kompozíciós alapelvek a kifejezésnek megfelelő
használata a képalkotásban.
 Térbeli és időbeli változások lehetséges vizuális megjelenéseinek
értelmezése, és egyszerű mozgásélmények, időbeli változások
megjelenítése.
 A mindennapokban használt vizuális jelek értelmezése, ennek
analógiájára saját jelzésrendszerek kialakítása.
 Szöveg és kép együttes jelentésének értelmezése különböző
A fejlesztés várt helyzetekben és alkalmazása különböző alkotó jellegű tevékenység során.
eredményei a
 Az épített és tárgyi környezet elemző megfigyelése alapján egyszerű
két évfolyamos
következtetések megfogalmazása.
ciklus végén
 Néhány rajzi és tárgykészítési tecnika megfelelő használata az
alkotótevékenység során.
 Reflektálás társművészeti alkotásokra vizuális eszközökkel.
 A legfontosabb művészettörténeti korok azonosítása.
 Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások elemzése során a vizuális
megfigyelés pontos megfogalmazása.
 Fontosabb szimbolikus és kultárális üzenetet közvetítő tárgyak
felismerése.
 A vizuális megfigyelés és elemzés során önálló kérdések
megfogalmazása.
 Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról.
Továbbhaladás
feltételei
célnyelven

A tanuló értse meg,
kövesse és hajtsa végre a bonyolultabb
utasításokat.
Ismerje fel és értse
meg új szövegkönyezetben is a tanult
szavakat, kifejezéseket.
Értsen meg
összefüggő, a témákkal kapcsolatos, kevés
ismeretlen nyelvi elemet tartalmazó
idegennyelvi szöveget, tudja azt megadott
megfigyelési szempontok alapján, később
pedig önállóan összefoglalni, lényeget
kiemelni.
Tudja megoldani a
szöveggel kapcsolatos feladatokat.
Tudjon válaszolni a
tanult témákkal kapcsolatban eldöntendő
és kiegészítendő kérdésekre.
Legyen képes a tanult
nyelvi elemek alapján embereket,
tárgyakat és helyeket egyszerűen
jellemezni és képeket leírni.
Legyen képes
megjegyzéseket fűzni a látott vagy hallott

Beszédértési
készség:

Beszédkészség
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Olvasásértési
készség

-

-

Írásbeli készség

-

-
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eseményekhez, olvasott szöveghez.
Értesse meg magát
számára ismeretlen anyanyelvi személlyel.
Tudja alkalmazni a
tanult udvariassági társalgási
fordulatokat.
Legyen képes az olvasott szöveggel
kapcsolatos egyszerű feladatokat
megoldani.
Legyen képes az olvasott szöveg lényeges
információit az elvárható nyelvi szinten
náhány mondatban idegen nyelven is
összefoglalni.
Legyen képes a tanuló a tanult szókincset
és nyelvi szerkezeteket
tartalmazószövegek diktálás utáni
leírására.
Tudjon egyszerű mondatokat hiányzó
szavakkal kiegészíteni, később pedig
tudjon önállóan tanult szövegtipusokat
(képleírás, műelemzés) írni.
Legyen képes álláspontját írásban is
közölni.
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Kerettanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai célnyelvi civilizáció
tantárgy oktatásához
I.

Bevezetés
Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között is oktatható 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.
Tájékozódnak arról, hogyan valósul meg a demokrácia a célnyelvi országokban,
ismereteket szereznek a más országokban folyó civil társadalmi tevékenységekről, az adott
országok nemzetközi szervezetekhez és az Európai Unióhoz való viszonyáról, valamint arról,
hogy a helyi közösségek milyen társadalmi problémákkal küzdenek. A célnyelvi országokban
oly népszerű önkéntes mozgalmak, valamint a hátrányos helyzetűek és a fogyatékkal élők
számára teremtett esélyek megismerésével a tanulók felelősségtudata is fejlődhet.
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A tanulók képet kapnak a célországok gazdaságának globális és lokális problémáiról, a
munka világáról, az életszínvonalról, foglalkoznak a fenntartható fejlődés kérdéseivel.
Megismerik a célnyelvi országok munkaerőpiacának előnyös és kockázatos jellemzőit, így
jobban el tudják dönteni, hogy vállalnának-e munkát külföldön, s ha igen, akkor hol, milyet és
mennyi időre.
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, valamint a
munkaerőpiacon való helytállásban.
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
demokratikus 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
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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.
Az Irányelvek szerint a két tanítási nyelvű általános iskolai képzésben a célnyelvi
civilizáció óraszáma az 5–8. évfolyamon heti 1 óra. Az éves óraszám témakörönkénti
felosztása a helyi tantervben jelenik meg, amelynek elkészítése és az arányok kialakítása
során figyelembe kell venni a célnyelven tanított tantárgyakhoz kapcsolódó, már meglévő és
fejlesztendő célnyelvi készségeket, ismereteket.
A célnyelvi civilizáció tantárgy fejlesztési feladatai:
1.

Ismeretszerzés célnyelven

2.

Kritikai gondolkodás

3.

Kommunikáció és problémamegoldás célnyelven

4.

Tájékozódás időben és térben
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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 hasonlóságok felismerése.

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.

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

Filmek,
képek,
egyszerűsített
szövegezésű
szépirodalmi
alkotások
felhasználása
a
4
célországokban élők szokásainak, hagyományainak,
életmódjának megismeréséhez.
Segédkönyvek, kézikönyvek, digitális és nyomtatott
atlaszok, térképek, digitális és nyomtatott lexikonok
5
használata.
Az olvasmányok lényegét kiemelő vázlat készítése
célnyelven.
Közös forráskeresés célnyelven az internet Az interneten található digitális források
6 lehetőségeit felhasználva.
felhasználása, azok előnyeinek, korlátainak és
kockázatainak ismeretével.
2. Kritikai gondolkodás
A
B
1
5–6. évfolyam
7–8. évfolyam
A célnyelv országai hazánkétól eltérő A
célnyelvi
országok
társadalmi
2 sajátosságainak felismerése.
berendezkedéséről szerzett ismeretek alapján
kérdések megfogalmazása.
Híres emberek, történelmi hősök külső Híres emberek, történelmi személyiségek
3 és belső tulajdonságainak bemutatása, jellemzése.
véleményezése.
Sorsdöntő események hatásainak elemzése.
Adott témával kapcsolatos eltérő Tények és vélemény megkülönböztetése
4
vélemények értékelése.
újságcikkekben.
Kitalált személyek és történelmi Igaz történetek és legendák valóságtartalmának,
5
szereplők megkülönböztetése.
összefüggéseinek vizsgálata.
Kérdések önálló megfogalmazása az Feltevések megfogalmazása a célnyelvi
6
adott témával kapcsolatban.
országokról tanult ismeretek kapcsán.
Önálló vélemény megfogalmazása Önálló vélemény megfogalmazása történelmi
7
eseményekről és személyekről.
eseményekről, szereplőkről.
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3. Kommunikáció és problémamegoldás célnyelven
A
B
1
5–6. évfolyam
7–8. évfolyam
Beszélgetés a célnyelvi országok Összefüggő szövegalkotás írásban és szóban a
2 szokásairól, hagyományairól.
célnyelvi országokról kulcsszavak, kifejezések
felhasználásával.
Önállóan gyűjtött képekből tabló Beszámoló, kiselőadás tartása célnyelven, ahol
3 készítése, ezekhez rövid magyarázat a cél a tanultak összefoglalása, önálló
adása célnyelven.
kiegészítése.
A téma előnyös és hátrányos A tény és a vélemény megkülönböztetése.
jellemzőinek felsorolása. Egy-egy
4
cselekvés mellett vagy ellen szóló
érvek gyűjtése.
Mások
véleményének
türelmes Saját vélemény érthető megfogalmazása, a
5 meghallgatása és figyelembevétele.
tárgyilagos érvelés és a személyeskedés
megkülönbözteté-se.
Tanultak kapcsán néhány mondatos Fogalmazás írása valamely célnyelvi országban
6 összefüggő szöveg írása.
meglévő
szokásról,
hagyományról,
összehasonlítás.
4. Tájékozódás időben és térben
1
2
3

4

5

6

7

A
5–6. évfolyam
Célnyelvi országok és fontosabb
városaik azonosítása térképen.
Kronológiai
adatok
rendezése
segítséggel.
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.
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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.
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1
2

3

A
Tematikai egység /
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

4

Ismeretek / fejlesztési
követelmények

5

Kapcsolódási pontok

6

Kulcsfogalmak /
fogalmak

1
2

3

C
Tematikai egység /
Fejlesztési cél

VI. Székhelyintézmény – idegen nyelv
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.
Természetismeret: térképhasználat, felszínformák; időjárási,
éghajlati elemek; az éghajlat társadalmi, gazdasági hatásai; a
társadalmi, gazdasági élet szerveződése.
Technika, életvitel és gyakorlat: fogyasztói termékek,
közlekedés.
Topográfiai jelképek, felszíni formák, víztípusok, éghajlati és
földrajzi
övezetek,
időjárási-éghajlati
elemek,
településtípusok, a pénz világa, közúti közlekedés.
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,
időrendbe helyezi a legmeghatározóbb történelmi eseményeket,
ismeri az azokhoz köthető legfontosabb személyeket;
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési céljai össze tudja hasonlítani az azonos történelmi időszakok hazai
eseményeit a célnyelvi országokban történtekkel;
össze tudja hasonlítani a célnyelvi és magyarországi iskolai élet
főbb vonásait, felismeri az azonosságokat és különbségeket.
Előzetes tudás
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Ismeretek / fejlesztési
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5
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1
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4
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Ismeretek / fejlesztési
követelmények
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A
célnyelvi
országok
államformáinak,
legfontosabb
szimbólumainak (zászló, címer) megismerése.
Legfontosabb történelmi események megismerése, kronológiai
sorrendbe helyezése.
A magyar és a célnyelvi országok tanult történelmi eseményeinek
összehasonlítása.
Kiemelkedő történelmi személyiségek megismerése, hatásuk az
ország életére.
Diákélet, iskolai szokások a célnyelvi országokban és
Magyarországon.
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: tanult
történelmi korok főbb csomópontjai a célnyelvi országokban;
események időrendbe állítása.
Erkölcstan: ember az időben: gyermekkor, serdülőkor; társas
kapcsolatok; egyén és közösség.
Társadalom, jelképek, a társadalmi együttélés szabályai,
erkölcs, illem, jogok és kötelességek az iskolában.
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;
módját, képes ismertetni néhány tipikus tájjellegű ételt és
italt; tudja egy-egy tipikus étel elkészítési receptjét.
A célnyelvi országokban lakó emberek jellemző
életmódjának, mindennapi életének megismerése. A vidéki és
a városi életmód jellegzetességei.
Szövegből,
filmből
információgyűjtés,
szokások,
hagyományok leírása.
A célnyelvi országok családi ünnepeinek,
népi
hagyományainak, szokásainak megismerése.
Népszokások,
hiedelmek
elmondása,
kialakulásuk
ismertetése vázlat segítségével.
Vendégvárás, vendéglátás társadalmi szokásai nálunk és
néhány célországban.
Az adott tájegységre, országra jellemző ételek, étkezési
szokások ismertetése, jellemző ünnepi menü összeállítása.
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fogalmak

1
2
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Technika, életvitel és gyakorlat: család és háztartás;
egészséges és káros ételek; lakókörnyezetek és életmódbeli
jellemzők.
Magyar nyelv és irodalom: népszokások kialakulása.
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: szokás,
hagyomány, illem.
Erkölcstan: családi élet.
Természetismeret: egészséges életmód.
Informatika: e-könyvek, médiatudatosság.
Városi és vidéki élet, család, állami és családi ünnepek,
népszokás,
hiedelem,
életmód,
étkezési szokások,
kiegyensúlyozott táplálkozás, nemzeti ételek, gyorséttermek.
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 házon kívüli szabadidős és hobbitevékenységeit;
tud példát mondani kulturált szórakozási, szabadidős
tevékenységekre;
be tudja mutatni a célországokra jellemző nemzeti sportokat,
ismeri a legjelentősebb sporteseményeket;
képes összehasonlítani a célnyelvi országok és a hazai iskolai
élet jellemző sporttevékenységeit.
Jellemző
szabadidős
tevékenységek
bemutatása,
összehasonlítása a hazaiakkal.
A kulturált szórakozás, nyaralási és pihenési szokások
bemutatása.
Nemzeti sportok, sportágak megismerése, a szabályok
bemutatása, a sport szerepe a mindennapi életben.
Iskolai sporttevékenységek bemutatása, a különböző
országok iskolai lehetőségeinek összehasonlítása.
Ismert és eredményes sportolók bemutatása.
Testnevelés és sport: sportágak, szabályrendszerek;
játékszabályok; életmódot, életstílust és életminőséget
befolyásoló egyéni, társas és csoportos tevékenységek.
Erkölcstan: sportszerűség.
Egészséges életmód, sportolás, fair play, szabadidő hasznos
eltöltése, kulturált szórakozás, hobbi.

I
Tematikai egység /
Fejlesztési cél

J
A célnyelvi országok irodalma, művészete

Előzetes tudás

A célnyelv tanulása során szerzett ismeretek a célnyelvi
országok gyermekirodalmáról.
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A tanuló ismer a célországokhoz köthető legendákat,
történeteket,
irodalmi
alkotásokat,
tudja
ezeket
valóságtartalmuk alapján csoportosítani (mondák, legendák
vagy valós megtörtént események);
ismeri a legjelentősebb legendákban, történelmi leírásokban
szereplő személyeket;
ismer néhány, a célnyelvi országokhoz köthető írót, költőt,
gyerekverset, irodalmi alkotást;
ismeri a célnyelvi országok leghíresebb múzeumait, néhány,
ezekben kiállított tárgyat;
ismer néhány, a célnyelvi országokhoz köthető
képzőművészt, zeneszerzőt és zenészt.
Különböző műfajú irodalmi szövegek megismerése, azok
tartalmának felhasználása a célnyelvi országok történelmének
feldolgozásában.
A valóságon és a legendákon alapuló történetek
szétválasztása.
Irodalmi alkotások (mondókák, versek, ifjúsági irodalmi
alkotások) megismerése.
A legjellemzőbb képzőművészeti műalkotások, múzeumi
tárgyak felismerése.
A célnyelvi ország leismertebb képzőművészeinek, íróinak,
költőinek megismerése.
Zenekari művek, dalok, népdalok, rigmusok megismerése,
célnyelvi országok szerinti csoportosítása.
Magyar nyelv és irodalom: rövid epikai, lírai, drámai művek
olvasása, a reklám és a popzene új szóbeli költészete;
gyermek és ifjúsági irodalom.
Informatika: e-könyvek, médiatudatosság.
Ének–zene: népzene, klasszikus zene, popzene.
Dráma és tánc: a szituáció alapelemei, beszédre késztetés,
befogadás, értelmezés, különböző kultúrák mítoszai, mondái;
Vizuális kultúra: művészi alkotások leírása, értelmezése.
Legenda, mítosz, történelmi szemelvény, irodalmi műalkotás,
meghatározó képzőművészeti alkotás, klasszikus és
popzene.

K
Tematikai egység /
Fejlesztési cél

L
Magyarország bemutatása külföldieknek

Előzetes tudás

Az iskolai tanulmányok során és az iskolán kívül szerzett
tapasztalatok a hazai ünnepek köréről.
A tanuló ismeri szülőhelyét, azt el tudja helyezni az ország
térképén. Ismeri az ország főbb hegy- és vízrajzi jellemzőit.
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A tanuló rendelkezik alapvető célnyelvi szókinccsel a
történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek és földrajz
tantárgyak témakörében;
képes bemutatni hazánk földrajzi jellemzőit;
fel tudja sorolni, egy-két mondattal ismerteti hazánk
legjelentősebb történelmi eseményeit a már megismert
időszakokból;
bemutatja nemzeti jelképeinket, ünnepeinket; legfontosabb
hagyományainkat;
tud leírást adni arról az iskoláról és településről, ahol
tanulmányait folytatja;
képes bemutatni kedvenc magyar íróját.
Ismeri és használja a történelmi események, földrajzi
adottságok, jellegzetességek bemutatásához szükséges
célnyelvi szókincset.
Hazánk földrajzi fekvésének, nagy tájegységeinek,
hegyeinek, folyóinak megnevezése, bemutatása.
Történelmi
csomópontok,
azok
hatásainak,
következményeinek bemutatása.
Idegenvezetői szerepjáték arról a városról, ahol tanul
(elhelyezése az országban, főbb földrajzi, történelmi
jellemzői, látnivalói).
Hazánk összehasonlítása a tanult jellemzők alapján a
célnyelvi országokkal.
Hazai irodalmi mű, író, képzőművészeti alkotás bemutatása.
Természetismeret: Magyarország és a Kárpát-medence
földrajza; tudomány, technika, kultúra: Semmelweis Ignác,
Kőrösi Csoma Sándor, Szent-Györgyi Albert, a magyar
Nobel-díjasok. magyar találmányok.
Magyar nyelv és irodalom: olvasmányélmények.
Vizuális kultúra: a legjelentősebb múzeumok, műalkotások
leírása.
Hon- és népismeret: Magyarország néprajzi hagyományai.
Topográfiai, történelmi alapfogalmak, a város és a vidék
természeti, kulturális értékei.
N
A tanuló ismeri a célországok földrajzi elhelyezkedését,
geográfiai jellemzőit.
Időrendbe tudja helyezni a legmeghatározóbb történelmi
eseményeket, személyeket, észreveszi az ok-okozati
összefüggéseket.
Ismeri a célnyelvi országok és hazánk nemzeti jelképeit,
szimbólumait, a legfontosabb nemzeti és családi ünnepeket,
szokásokat, ezeket összehasonlítja a magyarországiakkal.
Össze tud hasonlítani célnyelvi országokhoz, illetve
hazánkhoz köthető népszokásokat, hiedelmeket.
Felismer célországokhoz köthető művészeti, zenei
alkotásokat, ismer híres múzeumokat.
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7–8. 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.

1
2

A
Tematikai egység /
Fejlesztési cél

B
A célnyelvi országok természetföldrajza

Előzetes tudás

A célnyelv országaira vonatkozó általános ismeretek (fekvés,
főváros, folyók, éghajlat). A tanuló ismeri a nemzeti
jelképeket, szimbólumokat.
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A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

4

Ismeretek / fejlesztési
követelmények

5

Kapcsolódási pontok

6

Kulcsfogalmak /
fogalmak

1
2

3

C
Tematikai egység /
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

VI. Székhelyintézmény – idegen nyelv

A tanuló képes tájékozódni, információt gyűjteni és
következtetéseket levonni leírásokból, táblázatokból,
grafikonokból, diagramokból, térképekből;
tud következtetni a földrajzi fekvésből, a természeti és
éghajlati viszonyokból az ország jellemzőire: az életmódra, a
kulturális szokásokra, a mindennapi életre;
tud információt szerezni az ország természeti adottságairól
autentikus
anyagok
(prospektusok,
útleírások,
ismeretterjesztő filmek) segítségével.
A célnyelvi országok földrajzi fekvésének, felszínének,
felszínformáinak, tájegységeinek és legfontosabb vízrajzi
jellemzőinek bemutatása, jelölése kontúrtérképen.
Ok-okozati összefüggések megállapítása a földrajzi helyzet,
az éghajlat és az időjárási viszonyok, valamint az életmód és
a kulturális szokások között.
Autentikus anyagok felhasználása, értelmezése, mint az
ismeretszerzés egyik forrása.
Egyéni
vagy
csoportos
előadások
készítése,
információszerzés célnyelven egy-egy adott témáról.
Földrajz: térképhasználat, felszínformák; időjárási, éghajlati
elemek; éghajlat-módosító tényezők; az éghajlat társadalmi,
gazdasági hatásai; a társadalmi, gazdasági élet szerveződése.
Célnyelv: lényegkiemelés.
Matematika: logikai következtetések, grafikonok, adatok
értelmezése.
Topográfia, nemzeti jelképek, szimbólumok, felszíni formák,
víztípusok, éghajlati és földrajzi övezetek, településtípusok,
időjárási és éghajlati tényezők.
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;
ismeri a jelentős ipari találmányokat, feltalálókat, ezeknek az
ország gazdaságára gyakorolt hatását;
képes információt gyűjteni aktuális és alapvető gazdasági
kérdésekről;
képes megérteni a célnyelv országainak célnyelven írott
gazdasági híreit.
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A célnyelvi országok gazdasági adottságainak, jellemzőinek
megismerése.
Néhány ipari találmány, ezek hatása az ország gazdaságára.
Nemzetközi viszonylatban is híres termékek, márkák, és a
Magyarországon jelenlévő nagyvállalatok ismerete.
Ismeretek / fejlesztési
A lakosság életszínvonalának megismerése, néhány
követelmények
összefüggés felismerése az életszínvonal és a gazdasági
teljesítmény között.
Önálló ismeretszerzés nyomtatott termékek és a média
segítségével.
Hírek, információk megértése célnyelven.
Földrajz: gazdaságföldrajz.
Kapcsolódási pontok Technika, életvitel és gyakorlat: találmányok, feltalálók.
Matematika: grafikonok, adatok gyűjtése, következtetések.
Gazdasági ágak, ágazatok, szektorok, ipari találmány,
Kulcsfogalmak /
globalizáció, nemzetközi szervezetek, multinacionális
fogalmak
vállalatok.
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 azoknak az országra, világra gyakorolt hatásait;
össze tudja hasonlítani az azonos történelmi időszakok
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési céljai meghatározó, hazai és célnyelvi országokhoz kötődő
eseményeit, észreveszi az azok közötti összefüggéseket;
ismeri a vallás és a legnagyobb működő egyházak szerepét
egyes célnyelvi országokban.
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A célnyelvi országok elhelyezése, összehasonlítása a
nemzetek közösségében (államforma, méret stb.) .
Magyarország és a célnyelvi országok történelmi
eseményeinek,
politikai
berendezkedésének
összehasonlítása. A legfontosabb vallások, egyházak
Ismeretek / fejlesztési megismerése.
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.
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek:
történelmi korok főbb csomópontjai a célnyelvi országokban;
Kapcsolódási pontok
események párhuzamba állítása; vallások kialakulása.
Erkölcstan: történelmi egyházak.
Társadalom, államfő, politikai intézményrendszer, az emberi
Kulcsfogalmak /
alapjogok, vallás, történelmi egyházak.
fogalmak
G
H
Tematikai egység /
Mindennapi élet, hagyományok, szokások, ünnepek a
Fejlesztési cél
célnyelvi országokban
A tanulónak vannak ismeretei a célnyelvi országok
mindennapjairól, a társas együttélés szokásairól, a
Előzetes tudás
hagyományokról, ünnepekről.
A tanuló képes információkat gyűjteni a célországokban élő
emberek hétköznapjairól, szokásairól, a mindennapi életről,
jellemző életkörülményeikről;
tud a társadalmi érintkezés, az etikett legfontosabb
szabályainak megfelelően viselkedni;
A tematikai egység
ismeri a tipikus célnyelvi családmodellt;
nevelési-fejlesztési
ismerteti a célnyelvi országokra jellemző népszokásokat,
céljai
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.
A célnyelvi országok társadalmi érintkezési formáinak
Ismeretek / fejlesztési megismerése, a reagálás gyakorlása.
Jellemző népzenei, népművészeti alkotások ismerete.
követelmények
Kulturális
események,
fesztiválok
jelentőségének
megismerése, összekapcsolása különböző művészeti ágakkal.
Gasztronómia, az adott tájegységre, országra jellemző ételek,
étkezési szokások, tipikus étel elkészítési módjának
ismertetése.
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Technika, életvitel és gyakorlat: család és háztartás; egészséges
és káros ételek; lakókörnyezetek és életmódbeli jellemzők.
Magyar nyelv és irodalom: népszokások, hiedelmek.
Kapcsolódási pontok Hon- és népismeret: szokás, hagyomány, illem.
Erkölcstan: családi élet.
Ének-zene: népzene.
Informatika: e-könyvek, médiatudatosság.
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;
tud logikusan, a megfelelő szókincs használatával érvelni
sportágakkal, sporteseményekkel, egészséges életmóddal
A tematikai egység
kapcsolatos kérdésekben;
nevelési-fejlesztési
tisztában van a sport jelentőségével és szerepével a célnyelvi
céljai
országban és hazánkban;
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.
Sporthoz kötődő fogalmak megismerése (pl. versenyszellem,
csapatszellem, veszíteni tudás képessége).
A fair play fogalmának ismerete és jelentőségének felismerése
az élsportban és a tömegsportban.
Ismeretek / fejlesztési
Az olimpiai eszme megismerése; a célnyelvi országok és
követelmények
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.
Erkölcstan fair play; dopping.
Biológia-egészségtan: a sport élettani hatásai; sportsérülések,
Kapcsolódási pontok doppingszerek hatásai; egészséges életmód, helyes táplálkozás.
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: az olimpiai
játékok története.
Szabadidősport, tömegsport, élsport, fair play, dopping,
Kulcsfogalmak /
életvitel, egészséges életmód, helyes táplálkozás, élettani
fogalmak
hatások, szabályok, felszerelések.
Előzetes tudás

255

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium

1

2

3

4

5

6

VI. Székhelyintézmény – idegen nyelv

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 tudományosA tematikai egység technikai vívmányait és tudósait, képes bemutatásukra;
nevelési-fejlesztési be tudja mutatni a célnyelvi országok néhány kiemelkedő
fontosságú épületét, a korszak és az épület jellemzőivel;
céljai
ismeri a tömegkommunikációs eszközök (pl. rádió, televízió,
internet) szerepét a kultúra közvetítésében és népszerűsítésében
a célnyelvi országokban és hazánkban;
ismer néhány humoros írást, viccet, melyek a célnyelvi országok
jellemzőit mutatják be.
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,
Ismeretek /
a korszaknak és az épület jellemzőinek bemutatása.
fejlesztési
A célnyelvi országok néhány kiemelkedő fontosságú
követelmények
múzeumának, színházának megismerése.
A tömegkommunikációs eszközök (pl. rádió, televízió, internet)
szerepe a kultúra közvetítésében és népszerűsítésében a
célnyelvi országokban és hazánkban.
Néhány humoros írás, vicc megismerése, mely a célnyelvi
országok jellemzőit mutatja be.
Biológia-egészségtan, Fizika, Kémia: tudományos, technikai
felfedezések.
Rajz és vizuális kultúra: művészi korszakok, építőművészet.
Kapcsolódási pontok
Mozgóképkultúra és médiaismeret: tömegkommunikáció hatása,
értékek kiválasztása.
Célnyelv: humoros írások.
Klasszikus és kortárs irodalom, képzőművészeti korok,
festészet, építészeti stílusok, tömegkommunikáció, tudomány,
Kulcsfogalmak /
technika, találmányok, vívmányok, előadó-művészet: zene,
fogalmak
filmművészet, színházművészet, klasszikus és kortárs művészek.
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Ismeretek /
fejlesztési
követelmények

5

Kapcsolódási
pontok

6

Kulcsfogalmak /
fogalmak

VI. Székhelyintézmény – idegen nyelv

N
Magyarország bemutatása más országokban élő
embereknek
A tanuló az iskolai tanulmányok során megismerte
Magyarország 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;
összehasonlítani a célországok földrajzi adottságaival;
kronológiai sorrendbe tudja állítani, jellemzi hazánk
legjelentősebb történelmi eseményeit, és azokat összehasonlítja
a célnyelvi országok történelmi eseményeivel;
ismeri és be tudja mutatni a hazai tudományos élet kiemelkedő
szereplőit (pl.: Nobel-díjasok) és munkásságuk hatását a világra;
képes bemutatni a legjelentősebb magyar városokat, a fővárost
és annak nevezetességeit;
képes bemutatni kedvenc magyar íróját, néhány irodalmi,
képző- és filmművészeti alkotást.
Hazánk földrajzi fekvésének, nagy tájainak, hegyeinek,
folyóinak bemutatása.
Történelmi események időrendbe állítása, azok hatásainak,
következményeinek bemutatása.
A főváros és nagyobb városok bemutatása (elhelyezése az
országban, főbb földrajzi, történelmi jellemzői, látnivalói).
Hazánk összehasonlítása a tanult jellemzők alapján a célnyelvi
országokkal.
Hazai irodalmi mű, író, képzőművészeti alkotás bemutatása.
Tudományos eredmények, találmányok megismerése, tudósok
bemutatása.
Földrajz: Magyarország és a Kárpát-medence földrajza.
Történelem társadalmi és állampolgári ismeretek: magyar
történelem.
Matematika: a Bolyaiak, Neumann János.
Biológia-egészségtan, Fizika, Kémia: tudomány, technika,
kultúra: Nobel-díjas atomtudósok, magyar találmányok, pl.
villanymozdony.
Magyar nyelv és irodalom: olvasmányélmények.
Vizuális kultúra: múzeumok, műalkotások leírása.
Technika, életvitel és gyakorlat: technikai vívmányok.
Topográfiai, történelmi alapfogalmak, a város természeti,
kulturális értékei, tudomány és technika, Nobel-díj.

257

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium
O

1

A fejlesztés várt
eredményei a két
évfolyamos ciklus
végén

VI. Székhelyintézmény – idegen nyelv

P
A tanuló be tudja mutatni a célnyelvi országok és Magyarország
földrajzi fekvését, felszínformáit, tájegységeit és legfontosabb
vízrajzi jellemzőit.
Ismeri a célnyelvi országok gazdasági fejlődésének legfontosabb
állomásait, ennek az életszínvonalra gyakorolt hatásait.
Időrendbe helyezi és összehasonlítja az azonos történelmi
időszakok hazai és célnyelvi országbeli meghatározó
eseményeit, felfedezi az azok közötti összefüggéseket.
Célnyelven végez önálló gyűjtőmunkát a hagyományos és a
digitális médiumok segítségével.
Ismeri a legfontosabb nemzeti ünnepek eredetét, ünneplésének
módját és a megemlékezések szimbólumait.
Ismeri a sport jelentőségét, szerepét a célnyelvi országok és
hazánk lakosságának életében.
Ismeri a célnyelvi országok és a hazai élet néhány kiemelkedő
jelentőségű klasszikus és kortárs szerzőjét, képző- és
előadóművészét.
Ismeri és bemutatja a célnyelvi országok és Magyarország
legjelentősebb tudományos-technikai vívmányait, tudósait.
Nyitottá és elfogadóvá válik más kultúrákkal szemben, megérti
azok sajátosságait.
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Matematika
Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint
tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről.
A matematika tanulása érzelmi és motivációs vonatkozásokban is formálja, gazdagítja a
személyiséget, fejleszti az önálló rendszerezett gondolkodást, és alkalmazásra képes tudást
hoz létre. A matematikai gondolkodás fejlesztése segíti a gondolkodás általános kultúrájának
kiteljesedését.
A matematikatanítás feladata a matematika különböző arculatainak bemutatása.
A matematika: kulturális örökség; gondolkodásmód; alkotó tevékenység; a gondolkodás
örömének forrása; a mintákban, struktúrákban tapasztalható rend és esztétikum
megjelenítője; önálló tudomány; más tudományok segítője; a mindennapi élet része és a
szakmák eszköze.
A tanulók matematikai gondolkodásának fejlesztése során alapvető cél, hogy mind
inkább ki tudják választani és alkalmazni tudják a természeti és társadalmi jelenségekhez
illeszkedő modelleket, gondolkodásmódokat (analógiás, heurisztikus, becslésen alapuló,
matematikai logikai, axiomatikus, valószínűségi, konstruktív, kreatív stb.), módszereket
(aritmetikai, algebrai, geometriai, függvénytani, statisztikai stb.) és leírásokat. A matematikai
nevelés sokoldalúan fejleszti a tanulók modellalkotó tevékenységét. Ugyanakkor fontos a
modellek érvényességi körének és gyakorlati alkalmazhatóságának eldöntését segítő
képességek fejlesztése. Egyaránt lényeges a reproduktív és a problémamegoldó, valamint az
alkotó gondolkodásmód megismerése, elsajátítása, miközben nem szorulhat háttérbe az
alapvető tevékenységek (pl. mérés, alapszerkesztések), műveletek (pl. aritmetikai, algebrai
műveletek, transzformációk) automatizált végzése sem. A tanulás elvezethet a matematika
szerepének megértésére a természet- és társadalomtudományokban, a humán kultúra számos
ágában. Segít kialakítani a megfogalmazott összefüggések, hipotézisek bizonyításának
igényét. Megmutathatja a matematika hasznosságát, belső szépségét, az emberi kultúrában
betöltött szerepét. Fejleszti a tanulók térbeli tájékozódását, esztétikai érzékét.
A tanulási folyamat során fokozatosan megismertetjük a tanulókkal a matematika
belső struktúráját (fogalmak, axiómák, tételek, bizonyítások elsajátítása). Mindezzel
fejlesztjük a tanulók absztrakciós és szintetizáló képességét. Az új fogalmak alkotása, az
összefüggések felfedezése és az ismeretek feladatokban való alkalmazása fejleszti a
kombinatív készséget, a kreativitást, az önálló gondolatok megfogalmazását, a felmerült
problémák megfelelő önbizalommal történő megközelítését, megoldását. A diszkussziós
képesség fejlesztése, a többféle megoldás keresése, megtalálása és megbeszélése a többféle
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nézőpont érvényesítését, a komplex problémakezelés képességét is fejleszti. A folyamat
végén a tanulók eljutnak az önálló, rendszerezett, logikus gondolkodás bizonyos szintjére.
A műveltségi terület a különböző témakörök szerves egymásra épülésével kívánja
feltárni a matematika és a matematikai gondolkodás világát. A fogalmak, összefüggések
érlelése és a matematikai gondolkodásmód kialakítása egyre emelkedő szintű spirális
felépítést indokol – az életkori, egyéni fejlődési és érdeklődési sajátosságoknak, a bonyolódó
ismereteknek, a fejlődő absztrakciós képességnek megfelelően. Ez a felépítés egyaránt
lehetővé teszi a lassabban haladókkal való foglalkozást és a tehetség kibontakoztatását.
A matematikai értékek megismerésével és a matematikai tudás birtokában a tanulók
hatékonyan tudják használni a megszerzett kompetenciákat az élet különböző területein. A
matematika

a

maga

hagyományos

és

modern

eszközeivel

segítséget

ad

a

természettudományok, az informatika, a technikai, a humán műveltségterületek, illetve a
választott

szakma

ismeretanyagának

tanulmányozásához,

a

mindennapi

problémák

értelmezéséhez, leírásához és kezeléséhez. Ezért a tanulóknak rendelkezniük kell azzal a
képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják matematikai tudásukat, és felismerjék,
hogy a megismert fogalmakat és tételeket változatos területeken használhatjuk Az adatok,
táblázatok, grafikonok értelmezésének megismerése nagyban segítheti a mindennapokban, és
különösen a média közleményeiben való reális tájékozódásban. Mindehhez elengedhetetlen
egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv
életkornak megfelelő, pontos használatát, a jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és
szóban egyaránt.
A tanulók rendszeresen oldjanak meg önállóan feladatokat, aktívan vegyenek részt a
tanítási, tanulási folyamatban. A feladatmegoldáson keresztül a tanuló képessé válhat a
pontos, kitartó, fegyelmezett munkára. Kialakul bennük az önellenőrzés igénye, a sajátunkétól
eltérő szemlélet tisztelete. Mindezek érdekében is a tanítás folyamában törekedni kell a
tanulók pozitív motiváltságának biztosítására, önállóságuk fejlesztésére. A matematikatanítás,
-tanulás folyamatában egyre nagyobb szerepet kaphat az önálló ismeretszerzés képességnek
fejlesztése, az ajánlott, illetve az önállóan megkeresett, nyomtatott és internetes szakirodalom
által. A matematika lehetőségekhez igazodva támogatni tudja az elektronikus eszközök
(zsebszámológép, számítógép, grafikus kalkulátor), internet, oktatóprogramok stb. célszerű
felhasználását, ezzel hozzájárul a digitális kompetencia fejlődéséhez.
A

tananyag

egyes

részleteinek

csoportmunkában

való

feldolgozása,

a

feladatmegoldások megbeszélése az együttműködési képesség, a kommunikációs képesség
fejlesztésének, a reális önértékelés kialakulásának fontos területei. Ugyancsak nagy gondot
kell fordítani a kommunikáció fejlesztésére (szövegértésre, mások szóban és írásban közölt
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gondolatainak meghallgatására, megértésére, saját gondolatok közlésére), az érveken alapuló
vitakészség fejlesztésére. A matematikai szöveg értő olvasása, tankönyvek, lexikonok
használata, szövegekből a lényeg kiemelése, a helyes jegyzeteléshez szoktatás a felsőfokú
tanulást is segíti.
Változatos példákkal, feladatokkal mutathatunk rá arra, hogy milyen előnyöket
jelenthet

a

mindennapi

matematikatanításnak

életben,

kiemelt

ha

szerepe

valaki
van

jártas
a

a

problémamegoldásban.

pénzügyi-gazdasági

A

kompetenciák

kialakításában. Életkortól függő szinten rendszeresen foglakozzunk olyan feladatokkal,
amelyekben valamilyen probléma legjobb megoldását keressük. Szánjunk kiemelt szerepet
azoknak az optimumproblémáknak, amelyek gazdasági kérdésekkel foglalkoznak, amikor
költség, kiadás minimumát; elérhető eredmény, bevétel maximumát keressük. Fokozatosan
vezessük be matematikafeladatainkban a pénzügyi fogalmakat: bevétel, kiadás, haszon,
kölcsön, kamat, értékcsökkenés, -növekedés, törlesztés, futamidő stb. Ezek a feladatok
erősítik a tanulókban azt a tudatot, hogy matematikából valóban hasznos ismereteket
tanulnak, ill. hogy a matematika alkalmazása a mindennapi élet szerves része. Az életkor
előrehaladtával egyre több példát mutassunk arra, hogy milyen területeken tud segíteni a
matematika. Hívjuk fel a figyelmet arra, hogy milyen matematikai ismerteket alkalmaznak az
alapvetően matematikaigényes, ill. a matematikát csak kisebb részben használó szakmák (pl.
informatikus, mérnök, közgazdász, pénzügyi szakember, biztosítási szakember, ill. pl.
vegyész, grafikus, szociológus stb.), ezzel is segítve a tanulók pályaválasztását.
A matematikához való pozitív hozzáállást nagyban segíthetik a matematika tartalmú
játékok és a matematikához kapcsolódó érdekes problémák és feladványok.
A matematika a kultúrtörténetnek is része. Segítheti a matematikához való pozitív
hozzáállást, ha bemutatjuk a tananyag egyes elemeinek a művészetekben való alkalmazását. A
motivációs bázis kialakításában komoly segítség lehet a matematikatörténet egy-egy
mozzanatának megismertetése, nagy matematikusok életének, munkásságának megismerése.
A NAT néhány matematikus ismeretét előírja minden tanuló számára: Euklidész, Pitagorasz,
Descartes, Bolyai Farkas, Bolyai János. A kerettanterv ezen kívül is több helyen hívja fel a
tananyag matematikatörténeti érdekességeire a figyelmet. Ebből a tanárkollégák csoportjuk
jellegének megfelelően szabadon válogathatnak.
Minden életkori szakaszban fontos a differenciálás. Ez nemcsak az egyéni igények
figyelembevételét jelenti. Sokszor az alkalmazhatóság vezérli a tananyag és a tárgyalásmód
megválasztását, más esetekben a tudományos igényesség szintje szerinti differenciálás
szükséges. Egy adott osztály matematikatanítása során a célok, feladatok teljesíthetősége
igényli, hogy a tananyag megválasztásában a tanulói érdeklődés és a pályaorientáció is
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szerepet kapjon. A matematikát alkalmazó pályák felé vonzódó tanulók gondolkodtató,
kreativitást igénylő versenyfeladatokkal motiválhatók, a humán területen továbbtanulni
szándékozók számára érdekesebb a matematika kultúrtörténeti szerepének kidomborítása,
másoknak a középiskolai matematika gyakorlati alkalmazhatósága fontos. A fokozott
szaktanári figyelem, az iskolai könyvtár és az elektronikus eszközök használatának lehetősége
segíthetik az esélyegyenlőség megvalósulását.

7–8. évfolyam
Tizenhárom éves kortól a tanulók mindinkább általánosító elképzelésekben, elvont
konstrukciókban gondolkoznak. Elméleteket gyártanak, összefüggéseket keresnek, próbálják
értelmezni a világot. Az iskolai tanítás csak akkor lehet eredményes, ha alkalmazkodik
ezekhez a változásokhoz, illetve igyekszik azokat felhasználva fejleszteni a tanulókat. A
matematika kiválóan alkalmas arra, hogy a rendszerező képességet és hajlamot fejlessze. A
felső tagozat utolsó két évfolyamában mind inkább szükséges matematikai szövegeket
értelmezni és alkotni. Segítsük, hogy a tanulók a problémamegoldásaik részeként többféle
forrásból legyenek képesek ismereteket szerezni.
Ebben a korban a tanításban már meg kell jelennie az elvonatkoztatás és az
absztrakciós készség felhasználásának, fejlesztésének. A matematika tanításában itt jelenik
meg a konkrét számok betűkkel való helyettesítése, a tapasztalatok általános megfogalmazása.
Ezekben az évfolyamokban már komoly hangsúlyt kell helyeznünk arra, hogy a megsejtett
összefüggések bizonyításának igénye is kialakuljon. A definíciókat és a tételeket mind inkább
meg kell tudni különböztetni, azokat helyesen kimondani, problémamegoldásban mind
többször alkalmazni. A mindennapi élet és a matematika (korosztálynak megfelelő)
állításainak igaz vagy hamis voltát el kell tudni dönteni. A feladatok megoldása során
fokozatosan kialakul az adatok, feltételek adott feladat megoldásához való szükségessége és
elégségessége eldöntésének képessége. A tanítás része, hogy a feladatmegoldás előtt mind
gyakrabban tervek, vázlatotok készüljenek, majd ezek közül válasszuk ki a legjobbat.
Esetenként járjunk be több utat a megoldás során, és ennek alapján gondoljuk végig, hogy
létezik-e legjobb út, vagy ennek eldöntése csak bizonyos szempontok rögzítése esetén
lehetséges. A feladatmegoldások során lehetőséget kell teremteni arra, hogy esetenként a
terveket és a munka szervezését a feladatmegoldás közben a tapasztalatoknak megfelelően
módosítani lehessen. Egyes feladatok esetén szükséges általánosabb eljárási módokat,
algoritmusokat keresni.
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A matematika egyes területei más-más módon adnak lehetőséget ebben az életkorban
az egyes kompetenciák fejlesztésére. A különböző matematikatanítási módszerek minden
tananyagrészben segíthetik a megfelelő önismeret, a helyes énkép kialakítását.
A tananyaghoz kapcsolódó matematikatörténeti érdekességek hozzásegítenek az
egyetemes kultúra, a magyar tudománytörténet megismeréséhez. A gyakorlati élethez
kapcsolódó szöveges feladatok segítik a gazdasági nevelést, a környezettudatos életvitelt, az
egészséges életmód kialakítását. A definíciók megtanulása fejleszti a memóriát, a szaknyelv
precíz használatára ösztönöz. A geometriai ismeretek elsajátítása közben a tanulók
térszemlélete fejlődik, megtanulják az esztétikus, pontos munkavégzést. A halmazszemlélet
alakítása és fejlesztése a rendszerező képességet erősíti.
Az érdeklődés specializálódása természetes dolog. Akinél ez a reál tárgyak felé fordul, ott
igényes feladatanyaggal, kiegészítő ismeretekkel kell elérni, hogy az ilyen irányú
továbbtanuláshoz szükséges alapok kialakuljanak, az érdeklődés fennmaradjon. Akinél a
matematika, illetve a reál tárgyak iránti érdeklődés csökken, ott egyrészt sok érdeklődést
felkeltő elemmel: matematikatörténeti vonatkozással, játékokkal, érdekes feladatokkal lehet
ezt az érdeklődést visszaszerezni, másrész célszerű sok olyan feladatot beiktatni, amelyek jól
mutatják, hogy az életben sokszor előnybe kerülhetnek, jobb döntést hozhatnak azok, akik jól
tudják a matematikát.
A specializálódott érdeklődés, és az ekkorra már óhatatlanul kialakuló tudásbeli
különbségek miatt 7. osztálytól ajánlott, 8. osztályban pedig alapvetően szükséges a tárgy
csoportbontásban való tanulása. Ezzel célszerű lehetőséget teremteni a lassabban haladók
felzárkóztatására és a gyorsabban haladók tudásának elmélyítésére.
Az egyes tematikus egységekre javasolt óraszámokat a táblázatok tartalmazzák. Ezen
kívül számonkérésre 12, ismétlésre 6 órát terveztünk.
Célnyelvi specialitás: A matematika tantárgy keretében heti 1 tanóra angol
nyelven folyik csoportbontásban, melynek keretében a matematikai szaknyelv
megalapozása történik angol nyelven.
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Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Előzetes tudás

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai
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Órakeret
2-5
+folyamatos
Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján. A részhalmaz fogalma.
Két véges halmaz közös része.
Egyszerű, matematikailag is értelmezhető hétköznapi szituációk
megfogalmazása szóban és írásban. Állítások igazságának eldöntése.
Igaz és hamis állítások megfogalmazása. Összehasonlításhoz szükséges
kifejezések értelmezése, használata. Definíció megértése és alkalmazása.
Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint. Néhány elem sorba
rendezése különféle módszerekkel.
Az önálló gondolkodás igényének kialakítása. Halmazok eszköz jellegű
használata, halmazszemlélet fejlesztése.
Szóbeli és írásbeli kifejezőkészség fejlesztése, a matematikai szaknyelv
pontos használata. Saját gondolatok megértetésére való törekvés (szóbeli
érvelés, szemléletes indoklás). Rendszerszemlélet, kombinatorikus
gondolkodás fejlesztése.
Fogalmak egymáshoz való viszonyának, összefüggéseknek a megértése.
A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok használatának
fejlesztése.
A bizonyítás, az érvelés iránti igény felkeltése, a kulturált vitatkozás
gyakoroltatása.
1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai
logika, kombinatorika, gráfok

Ismeretek
Halmazba
rendezés
több
szempont
alapján
a
halmazműveletek
alkalmazásával.
Két véges halmaz uniója,
különbsége,
metszete.
A
részhalmaz.
Matematikatörténet:
Cantor.
Az „és”, „vagy”, „ha”, „akkor”,
„nem”, „van olyan”, „minden”
„legalább”,
legfeljebb”
kifejezések használata.
Egyszerű („minden”, „van olyan”
típusú)
állítások
igazolása,
cáfolata konkrét példák kapcsán.
A
matematikai
bizonyítás
előkészítése:
sejtések,
kísérletezés,
módszeres
próbálkozás, cáfolás.

Fejlesztési követelmények
A halmazszemlélet fejlesztése.
Rendszerszemlélet fejlesztése.

A matematikai szaknyelv pontos
használata.
A nyelv logikai elemeinek egyre
pontosabb, tudatos használata.
Kulturált érvelés képességének
fejlesztése.

A bizonyítási igény felkeltése.
Tolerancia, kritikai szemlélet,
problémamegoldás.
A
kulturált
vitatkozás
elsajátítása.
A gyakorlati élethez és a Szövegelemzés,
értelmezés,
társtudományokhoz kapcsolódó szöveg lefordítása a matematika
szöveges feladatok megoldása.
nyelvére.
Ellenőrzés, önellenőrzés iránti
igény erősítése. Igényes grafikus
és verbális kommunikáció.
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Kapcsolódási pontok

Magyar
nyelv
és
irodalom: a lényeges és
lényegtelen
megkülönböztetése.

Fizika;
kémia;
biológia-egészségtan;
földrajz;
technika,
életvitel és gyakorlat:
számításos feladatok.
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Matematikai játékok.

Aktív részvétel, pozitív attitűd.
(pl. Hanoi torony)
Egyszerű
kombinatorikai A kombinatorikus gondolkodás
feladatok megoldása különféle fejlesztése.
módszerekkel
(fadiagram, Tapasztalatszerzés az összes eset
útdiagram, táblázatok készítése). rendszerezett felsorolásában.
Sorba rendezés, kiválasztás.
Néhány elem esetén az összes
eset felsorolása.
Halmaz, elem, részhalmaz, egyesítés, metszet. Alaphalmaz.
Kulcsfogalmak/
Igaz, hamis, nem, és, vagy, minden, van olyan, biztos, lehetséges,
fogalmak
lehetetlen.
A matematikai szaknyelv bevezetése angol nyelven. Matematikai
játékok angol nyelven, amelyek a matematikai logikát és
Célnyelvi
gondolkodást fejlesztik. A felszólító mód gyakorlása, utasítások
specialitások
megértése angol nyelven.
A feladatok során a beszédkészség és a beszédértési készség fejlesztése
történik, az egyszerű és folyamatos jelen és múlt idő használatával.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret
40-41 óra
Racionális számkör. Számok írása, olvasása, összehasonlítása,
ábrázolása számegyenesen. Műveletek racionális számokkal.
Ellentett, abszolút érték, reciprok.
Mérés, mértékegységek használata, átváltás egyszerű esetekben.
A mindennapi életben felmerülő egyszerű arányossági feladatok
megoldása következtetéssel, egyenes arányosság.
Előzetes tudás
Alapműveletek racionális számokkal írásban.
A zárójelek, a műveleti sorrend biztos alkalmazása. Helyes és értelmes
kerekítés, az eredmények becslése, a becslés használata ellenőrzésre is.
Szöveges feladatok megoldása.
A százalékszámítás alapjai.
A matematikai ismeretek és a mindennapi élet történései közötti
kapcsolat tudatosítása. Szavakban megfogalmazott helyzet, történés
matematizálása; matematikai modellek választása, keresése, készítése,
értelmezése adott szituációkhoz. Konkrét matematikai modellek
értelmezése a modellnek megfelelő szöveges feladat alkotásával.
A tematikai egység
A szabványos mértékegységekhez tartozó mennyiségek és
nevelési-fejlesztési
többszöröseik, törtrészeik képzeletben való felidézése.
céljai
Az együttműködéshez szükséges képességek fejlesztése páros és
kiscsoportos tevékenykedtetés, feladatmegoldás során – a munka
tervezése, szervezése, megosztása.
Az ellenőrzés, önellenőrzés iránti igény, az eredményért való
felelősségvállalás erősítése.
2. Számelmélet, algebra
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Ismeretek
Racionális
számok
(véges,
végtelen tizedes törtek), példák
nem racionális számra (végtelen,
nem szakaszos tizedes törtek).
A természetes, egész és racionális
számok halmazának kapcsolata.
Műveletek racionális számkörben
írásban és számológéppel. Az
eredmény helyes és értelmes
kerekítése.
Eredmények
becslése,
ellenőrzése.

VI. Székhelyintézmény – idegen nyelv

Fejlesztési követelmények
A számfogalom mélyítése.

A
rendszerező
képesség
fejlesztése.
Műveletfogalom mélyítése.
A zárójel és a műveleti sorrend
biztos alkalmazása.
Számolási és a becslési készség
fejlesztése.
Az algoritmikus gondolkodás
fejlesztése.
A hatványozás fogalma pozitív A
hatvány
fogalmának
egész kitevőre, egész számok kialakítása, fejlesztése.
körében.
A definícióalkotás igényének
felkeltése.
Műveletek hatványokkal: azonos
alapú
hatványok
szorzása,
osztása.
Hatványozásnál az alap és a
kitevő változásának hatása a
hatványértékre.

Kapcsolódási pontok

Fizika; kémia;
biológia-egészségtan;
földrajz: számításos
feladatok.

Kémia:
anyagmennyiség
mértékegysége
mól).

az
(a

Földrajz:
termelési
statisztikai adatok.
10 egész kitevőjű hatványai.
Számolási készség fejlesztése Kémia: számítási
(fejben és írásban).
feladatok.
A négyzetgyök fogalma.
Négyzetgyök
meghatározása
Számok négyzete, négyzetgyöke. számológéppel.
Példa
irracionális
számra
(π, 2 ).
Prímszám,
összetett
szám. A korábban tanult ismeretek és az
Prímtényezős felbontás.
új
ismeretek
közötti
Matematikatörténet: érdekességek összefüggések felismerése.
a prímszámok köréből.
Oszthatósági szabályok.
A tanult ismeretek felelevenítése.
Számelméleti alapú játékok.
Oszthatósági
szabályok
Matematikatörténet:
tökéletes alkalmazása a törtekkel való
számok, barátságos számok.
műveleteknél.
Legnagyobb
közös
osztó, A bizonyítási igény felkeltése
legkisebb
pozitív
közös oszthatósági feladatoknál.
többszörös.
Két szám legnagyobb közös
osztójának kiválasztása az összes
osztóból. A legkisebb pozitív
közös többszörös megkeresése a
közös többszörösök közül.
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Arány, aránypár, arányos osztás. A
következtetési
képesség
Egyenes arányosság, fordított fejlesztése: a mindennapi élet és a
arányosság.
matematika közötti gyakorlati
kapcsolatok
meglátása,
a
felmerülő arányossági feladatok
megoldása során.

Mértékegységek
átváltása
racionális számkörben.

Az alap, a százalékérték és a
százalékláb fogalmának ismerete,
értelmezése,
kiszámításuk
következtetéssel, a megfelelő
összefüggések alkalmazásával.
A mindennapjainkhoz köthető
százalékszámítási feladatok.
Gazdaságossági számítások.

Az algebrai egész kifejezés
fogalma. Egytagú, többtagú,
egynemű kifejezés fogalma.
Helyettesítési érték kiszámítása.

Magyar nyelv és
irodalom: szövegértés,
szövegértelmezés.
Fizika; kémia;
földrajz: arányossági
számítások
felhasználása
feladatmegoldásokban.

Technika, életvitel és
gyakorlat:
műszaki
rajzok értelmezése.
Gyakorlati
mérések, Technika, életvitel és
mértékegység-átváltások helyes gyakorlat: Főzésnél a
elvégzése.
tömeg, az űrtartalom
Ciklusonként átélt idő és lineáris és az idő mérése.
időfogalom, időtartam, időpont
szavak értő ismerete, használata. Történelem,
társadalmi
és
állampolgári
ismeretek:
évtized,
évszázad, évezred.
A mindennapi élet és a
matematika közötti gyakorlati
kapcsolat meglátása a gazdasági
élet, a környezetvédelem, a
háztartás köréből vett egyszerűbb
példákon.
Feladatok
az
árképzés: Magyar nyelv és
árleszállítás,
áremelés,
áfa, irodalom: szövegértés,
betétkamat, hitelkamat, adó, szövegértelmezés.
bruttó bér, nettó bér, valamint
különböző
termékek
(pl. Fizika;
kémia:
élelmiszerek, növényvédő-szerek, számítási feladatok.
oldatok)
anyagösszetétele
köréből.
Kémia:
oldatok
tömegszázalékos
Szövegértés,
szövegalkotás összetételének
fejlesztése.
kiszámítása.
Becslések és következtetések
végzése.
Fizika:
hatásfok
Zsebszámológép
célszerű kiszámítása.
használata
a
számítások
egyszerűsítésére, gyorsítására.
Elnevezések, jelölések megértése, Fizika: összefüggések
rögzítése,
definíciókra
való megfogalmazása,
emlékezés.
Egyszerű leírása a matematika
szimbólumok
megértése
és nyelvén.
alkalmazása a matematikában.
Betűk
használata
szöveges
feladatok általánosításánál.
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Egyszerű átalakítások: zárójel
felbontása, összevonás. Egytagú
és többtagú algebrai egész
kifejezések szorzása racionális
számmal,
egytagú
egész
kifejezéssel.
Matematikatörténet: az algebra
kezdetei.
Elsőfokú,
illetve
elsőfokúra
visszavezethető
egyenletek,
elsőfokú
egyenlőtlenségek
megoldása.
Azonosság.
Azonos egyenlőtlenség.
Alaphalmaz, megoldáshalmaz.
A matematikából és a mindennapi
életből vett egyszerű szöveges
feladatok megoldása a tanult
matematikai
módszerek
használatával. Ellenőrzés.
Egyszerű matematikai problémát
tartalmazó hosszabb szövegek
feldolgozása.
Feladatok
például
a
környezetvédelem, az egészséges
életmód, a vásárlások, a család
jövedelmének
ésszerű
felhasználása köréből.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Célnyelvi
specialitások

VI. Székhelyintézmény – idegen nyelv

Egyszerű
szimbólumok
megértése és a matematikában,
valamint a többi tantárgyban
szükséges
egyszerű
képletalakítások elvégzése.
Algebrai kifejezések egyszerű
átalakításának felismerése.

Fizika;
kémia;
biológia-egészségtan:
Képletek átalakítása. A
képlet
értelme,
jelentősége.
Helyettesítési
érték
kiszámítása
képlet
alapján.
Az egyenlő, nem egyenlő Fizika; kémia;
fogalmának
elmélyítése. biológia-egészségtan:
Algoritmikus
gondolkodás számításos feladatok.
továbbfejlesztése. A megoldások
ábrázolása számegyenesen.
Pontos munkavégzésre nevelés.
Számolási készség fejlesztése.
Az
ellenőrzés
igényének
fejlesztés.
Szövegértelmezés,
Magyar nyelv és
problémamegoldás fejlesztése.
irodalom: szövegértés,
A lényeges és lényegtelen szövegértelmezés. A
elkülönítésének, az összefüggések gondolatmenet
felismerésének fejlesztése.
tagolása.
A gondolatmenet tagolása.
Az ellenőrzési igény további
fejlesztése.
Igényes
kommunikáció
kialakítása.
Szöveges feladatok megoldása a
környezettudatossággal,
az
egészséges életmóddal, a családi
élettel,
a
gazdaságossággal
kapcsolatban.

Racionális szám. Hatvány, alap, kitevő.
Négyzetgyök. Százalékalap, százalékláb, százalékérték.
Prímszám, összetett szám, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös
többszörös.
Arány, aránypár, arányos osztás, egyenes és fordított arányosság.
Változó, együttható, algebrai egész kifejezés, helyettesítési érték,
egynemű kifejezés, összevonás, zárójelfelbontás.
Egytagú, többtagú kifejezés.
Egyenlet, változó, egyenlőtlenség, azonosság, mérlegelv, ellenőrzés.
Az előzetes tudásnál megjelölt fogalmak és szakmai szókincs
bevezetése angol nyelven. A számelmélet és algebra témakör
kulcsfogalmai angol nyelven. A számok írásának kutúrafüggő
különbségei: tizedes vessző és tizedes pont, a hármas tagolódás
jelölése. Angolszász mértékegységek, mértékváltások. Egyszerű
matematikai problémát tartalmazó szöveges feladatok megoldása
angol nyelven, amellyel az olvasásértési készséget fejlesztem angol
nyelven. A beszédkészség és íráskészség fejlesztése -az egyszerű és
folyamatos jelen és múlt idő használatának gyakorlásával- a
feladatok megoldása során történik.
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Fejlesztési cél
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3. Függvények, az analízis elemei

Órakeret
12-13 óra

Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint.
Biztos tájékozódás a derékszögű koordináta-rendszerben.
Előzetes tudás
Egyszerű grafikonok értelmezése. Egyszerű kapcsolatok ábrázolása
derékszögű koordináta-rendszerben.
Függvényszemlélet fejlesztése. Grafikonok, táblázatok adatainak
A tematikai egység értelmezése, elemzése.
nevelési-fejlesztési Megoldás a matematikai modellen belül. Matematikai modellek
ismerete, alkalmazásának módja, korlátai (sorozatok, függvények,
céljai
függvényábrázolás).
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Két
halmaz
közötti A függvényszemlélet fejlesztése. Fizika;
biológiahozzárendelések
megjelenítése Időben
lejátszódó
valós egészségtan;
kémia;
konkrét esetekben. Függvények folyamatok elemzése a grafikon földrajz:
és ábrázolásuk a derékszögű alapján.
függvényekkel leírható
koordinátarendszerben.
folyamatok.
Lineáris függvények.
A mindennapi élet, a tudományok Fizika: út-idő;
Egyenes arányosság grafikus és a matematika közötti kapcsolat feszültségképe.
fölfedezése
konkrét
példák áramerősség.
(Példa nem lineáris függvényre: alapján.
f(x) = x2, f(x) =׀x)׀.
Számolási készség fejlesztése a
Függvények
jellemzése racionális számkörben.
növekedés, fogyás.
Számítógép
használata
a
függvények ábrázolására.
Egyismeretlenes
elsőfokú Helyzetfelismerés:
a
tanult
egyenletek grafikus megoldása.
ismeretek
alkalmazása
új
helyzetben.
Grafikonok
olvasása, Kapcsolatok
észrevétele, Földrajz:
adatok
értelmezése, készítése: szöveggel megfogalmazása szóban, írásban. hőmérsékletre,
vagy
matematikai
alakban Környezettudatosságra nevelés: csapadék
megadott
szabály
grafikus pl. adatok és grafikonok elemzése mennyiségére.
megjelenítése
értéktáblázat a környezet szennyezettségével
segítségével.
kapcsolatban.
Kémia:
adatok
vizsgálata a levegő és a
víz szennyezettségére
vonatkozóan.
Egyszerű sorozatok vizsgálata.
Gauss-módszer.
Matematikatörténet: Gauss.
Hozzárendelés, függvény, lineáris függvény, növekedés, fogyás,
Kulcsfogalmak/
értelmezési tartomány, értékkészlet.
fogalmak
Számtani sorozat, számtani közép.
Grafikonok olvasása, értelmezése, készítése angol nyelven. Függvények
Célnyelvi
ábrázolása a derékszögű koordináta rendszerben. A feladatok
specialitások segítségével a beszédkészség és írásbeli készség fejlesztése kap
hangsúlyt.
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4. Geometria

Órakeret
30-20 óra

Pont, vonal, egyenes, félegyenes, szakasz, sík, szögtartomány.
Háromszögek, csoportosításuk. Négyszögek, speciális négyszögek
(trapéz, paralelogramma, deltoid). Kör és részei. Adott feltételeknek
megfelelő ponthalmazok. Háromszög, négyszög belső és külső
szögeinek összegére vonatkozó ismeretek.
Téglatest tulajdonságai.
Tengelyesen szimmetrikus alakzatok. Egyszerű alakzatok tengelyes
tükörképének megszerkesztése.
Előzetes tudás
Két pont, pont és egyenes távolsága, két egyenes távolsága.
Szakaszfelezés, szögfelezés, szögmásolás. Merőleges és párhuzamos
egyenesek szerkesztése. Néhány nevezetes szög szerkesztése.
Szerkesztési eszközök használata.
Koordináta-rendszer megismerése, pont ábrázolása, adott pont
koordinátáinak a leolvasása.
A téglalap és a deltoid kerületének és területének kiszámítása.
A téglatest felszínének és térfogatának a kiszámítása.
Rendszerező készség fejlesztése.
A mindennapi élethez kapcsolódó egyszerű geometriai számítások
elvégzésének fejlesztése. A gyakorlatban előforduló geometriai
ismereteket igénylő problémák megoldására való képesség fejlesztése.
Statikus helyzetek, képek, tárgyak megfigyelése. Geometriai
transzformációkban megmaradó és változó tulajdonságok megfigyelése.
Az esztétikai-, művészeti tudatosság és kifejezőképesség fejlesztése.
A tematikai egység Képzeletben történő mozgatás: átdarabolás elképzelése, testháló
nevelési-fejlesztési összehajtásának, szétvágásának elképzelése.
A pontos munkavégzés igényének fejlesztése.
céljai
A
geometriai
problémamegoldás
lépéseinek
megismertetése
(szerkesztésnél: vázlatrajz, adatfelvétel, a szerkesztés menete,
szerkesztés, diszkusszió).
Az együttműködéshez szükséges képességek fejlesztése páros és kis
csoportos tevékenykedtetés, feladatmegoldás során – a munka tervezése,
szervezése, megosztása; kezdeményezőkészség, együttműködési
készség, tolerancia.
Fejlesztési követelmények
Ismeretek
Kapcsolódási pontok
Háromszögek
osztályozása A tanult ismeretek felidézése,
oldalak, illetve szögek szerint. megerősítése.
A halmazszemlélet fejlesztése.
A háromszögek és a négyszögek
tulajdonságaira vonatkozó igazhamis állítások megfogalmazásán
keresztül a vitakészség fejlesztése.
Tömör, de pontos szabatos
kifejezőkészség fejlesztése. A
szaknyelv minél pontosabb
használata írásban is.
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A háromszögek magassága,
magasságvonala,
magasságpontja.
A háromszögek kerületének és
területének kiszámítása.
A háromszög és a négyszög
belső és külső szögeinek
összege.
Matematikatörténet:
Bolyai
Farkas, Bolyai János.
Érdekességek:
gömbi
geometria.
Paralelogramma,
trapéz,
deltoid tulajdonságai, kerülete,
területe.
Szabályos sokszögek.
Kör kerülete, területe.
A kör és érintője.

VI. Székhelyintézmény – idegen nyelv

Számolási készség fejlesztése.
Informatika: tantárgyi
Átdarabolás
a
terület szimulációs program.
meghatározásához.
Eredmények
becslése.
Tételek
megfogalmazása
megfigyelés alapján. Bizonyítási
igény felkeltése.

Törekvés a tömör, de pontos,
szabatos
kommunikációra.
A
szaknyelv
egyre
pontosabb
használata írásban is.
A
terület
meghatározása
átdarabolással.
A kör kerületének közelítése
méréssel.
Számítógépes animáció használata
az egyes területképletekhez.
A tanult síkbeli alakzatok
A
szerkesztéshez
szükséges
(háromszög, trapéz,
eszközök célszerű használata. Átélt
paralelogramma, deltoid)
folyamatról
készült
leírás
szerkesztése.
gondolatmenetének értelmezése (pl.
Nevezetes szögek szerkesztése: egy szerkesztés leírt lépéseiről a
15°, 45°, 75°, 105°, 135°.
folyamat felidézése).
A szaknyelv pontos használata.
Középpontos tükrözés.
Pontos, precíz munka elvégzése a
A
középpontos
tükrözés szerkesztés
során.
A
tulajdonságai. A középpontos transzformációs
szemlélet
tükörkép szerkesztése.
továbbfejlesztése.

Technika, életvitel és
gyakorlat: hétköznapi
problémák, területtel
kapcsolatos számítás.
Vizuális
kultúra:
Pantheon, Colosseum.

Technika, életvitel és
gyakorlat:
műszaki
rajz készítése.

Földrajz:
szélességi
körök és hosszúsági
fokok.
Vizuális kultúra:
művészeti alkotások
megfigyelése a tanult
transzformációk
segítségével.
Középpontosan szimmetrikus A megfigyelőképesség fejlesztése. Vizuális
kultúra;
alakzatok a síkban.
Halmazképző, rendszerező képesség biológia-egészségtan:
A
tanult
sokszögek fejlesztése.
középpontosan
osztályozása
szimmetria A matematika kapcsolata a
szimmetrikus
szerint.
természettel és a művészeti
alakzatok
alkotásokkal: művészeti alkotások
megfigyelése,
vizsgálata (Penrose, Escher,
vizsgálata
a
Vasarely).
műalkotásokban és a
Gondolkodás fejlesztése
természetben.
szimmetrián alapuló játékokon
keresztül.
Tengelyes és középpontos
Áttekinthető, pontos szerkesztés Vizuális
kultúra:
szimmetria alkalmazása
igényének fejlesztése.
festmények geometriai
szerkesztésekben.
alakzatai.
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Eltolás, a vektor fogalma.

Egyszerű alakzatok eltolt képének
megszerkesztése.
A megfigyelőképesség fejlesztése.
Áttekinthető, pontos szerkesztés
igényének fejlesztése.
Párhuzamos szárú szögek.
A
tanult
transzformációk
tulajdonságainak
felismerése,
felhasználása
a
fogalmak
kialakításánál.
Az egybevágóság szemléletes A megfigyelőképesség fejlesztése. Vizuális
kultúra:
fogalma,
a
háromszögek A szaknyelv pontos használata.
festmények, művészeti
egybevágóságának esetei.
alkotások egybevágó
Az egybevágóság jelölése. 
geometriai alakzatai.
Három- és négyszög alapú
A halmazszemlélet és a térszemlélet Technika, életvitel és
egyenes hasábok, forgáshenger fejlesztése.
gyakorlat:
modellek
hálója, tulajdonságai, felszíne,
készítése,
térfogata.
tulajdonságainak
Ismerkedés a forgáskúppal,
vizsgálata.
gúlával, gömbbel.
Történelem,
társadalmi
és
állampolgári:
történelmi
épületek
látszati
képe
és
alaprajza
közötti
összefüggések
megfigyelése.
Vizuális
kultúra:
térbeli tárgyak síkbeli
megjelenítése.
Mértékegységek
átváltása A
gyakorlati
mérések, Testnevelés és sport:
racionális számkörben.
mértékegységváltások
helyes távolságok és idő
elvégzésének fejlesztése.
becslése, mérése.
Fizika; kémia: mérés,
mértékegységek,
mértékegységek
átváltása.
Pitagorasz tétele
A Pitagorasz-tétel alkalmazása
Matematikatörténet: Pitagorasz geometriai számításokban.
élete és munkássága. A Annak
felismerése,
hogy
a
pitagoraszi számhármasok.
matematika
az
emberiség
kultúrájának része.
A bizonyítási igény felkeltése.
Számítógépes
program
felhasználása a tétel bizonyításánál.
Egyszerű számításos feladatok A számolási készség, a becslési
Magyar nyelv és
a
geometria
különböző készség és az ellenőrzési igény
irodalom: szövegértés,
területeiről.
fejlesztése.
szövegértelmezés.
Zsebszámológép célszerű használata
a számítások egyszerűsítésére,
gyorsítására.
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A megfigyelőképesség fejlesztése: a Földrajz: térkép.
középpontos nagyítás, kicsinyítés
felismerése
hétköznapi Biológia-egészségtan:
szituációkban.
mikroszkóp.

Vizuális kultúra: valós
tárgyak
arányosan
kicsinyített
vagy
nagyított rajza.
Geometriai transzformáció, tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés,
eltolás. Vektor. Egybevágóság.
Kulcsfogalmak/ Középpontos szimmetria, paralelogramma, rombusz.
Egyállású szög, váltószög, csúcsszög.
fogalmak
Belső és külső szög. Háromszög, magasságvonal, magasságpont.
Hasáb, henger, gúla, kúp, gömb. Alaplap, alapél, oldallap, oldalél.
Az előzetes tudásnál megjelölt fogalmak és szakmai szókincs
bevezetése angol nyelven. A geometria témakör kulcsfogalmai angol
nyelven. Egyszerű geometriai problémát tartalmazó szöveges
Célnyelvi
feladatok megoldása angol nyelven, amellyel az olvasásértési készséget
specialitások
fejlesztem angol nyelven. A beszédértés és beszédkészség fejlesztése a
feladatok megoldása során kap hangsúlyt. Az angolszász kultúra híres
matematikusainak munkássága.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret
5-8 óra
Egyszerű diagramok készítése, értelmezése, táblázatok olvasása.
Néhány szám számtani közepének kiszámítása.
Előzetes tudás
Valószínűségi játékok és kísérletek az adatok tervszerű gyűjtése,
rendezése.
A tematikai egység A statisztikai gondolkodás fejlesztése.
nevelési-fejlesztési A valószínűségi gondolkodás fejlesztése.
Gazdasági nevelés.
céljai
5. Statisztika, valószínűség

273

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium

IV. Székhelyintézmény-idegen nyelv

Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Adatok gyűjtése, rendszerezése, Adatsokaságban való eligazodás:
adatsokaság
szemléltetése, táblázatok olvasása, grafikonok
grafikonok készítése.
készítése, elemzése.
Statisztikai szemlélet fejlesztése.
Együttműködési készség
fejlődése.
Adathalmazok elemzése (átlag, Gazdasági statisztikai adatok,
módusz, medián) és értelmezése, grafikonok
értelmezése,
ábrázolásuk.
elemzése. Adatsokaságban való
Számtani közép kiszámítása.
eligazodás
képességének
fejlesztése.
Ok-okozati
összefüggéseket
felismerő képesség fejlesztése.
Elemző képesség fejlesztése.

Valószínűségi kísérletek.
Valószínűség előzetes becslése,
szemléletes fogalma.
Valószínűségi
kísérletek,
eredmények
lejegyzése.
Gyakoriság, relatív gyakoriság
fogalma.
Matematikatörténet:
érdekességek a valószínűségszámítás fejlődéséről.

Kapcsolódási pontok
Testnevelés és sport:
teljesítmények
adatainak, mérkőzések
eredményeinek
táblázatba rendezése.
Fizika;
kémia;
biológia-egészségtan;
földrajz;
történelem,
társadalmi
és
állampolgári
ismeretek: táblázatok
és
grafikonok
adatainak
kiés
leolvasása, elemzése,
adatok
gyűjtése,
táblázatba rendezése.
Informatika:
statisztikai
adatelemzés.

Valószínűségi
szemlélet
fejlesztése.
Tudatos
megfigyelőképesség
fejlesztése.
A
tapasztalatok
rögzítése
képességének fejlesztése.
Tanulói
együttműködés
fejlesztése.
Számítógép
használata
a
tudománytörténeti érdekességek
felkutatásához.

Kulcsfogalmak/
Diagram, gyakoriság, relatív gyakoriság, valószínűség.
fogalmak
Célnyelvi
specialitások

Adathalmazok elemzése és értelmezése angol nyelven. A beszédkészség
és beszédértési készség fejlesztése angol nyelven.
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Gondolkodási és megismerési módszerek
 Elemek halmazba rendezése több szempont alapján.
 Egyszerű állítások igaz vagy hamis voltának eldöntése,
állítások tagadása.
 Állítások, feltételezések, választások világos, érthető
közlésének képessége, szövegek értelmezése egyszerűbb
esetekben.
 Kombinatorikai feladatok megoldása az összes eset
szisztematikus összeszámlálásával.
 Fagráfok használata feladatmegoldások során.
Számtan, algebra
 Biztos számolási ismeretek a racionális számkörben. A
műveleti sorrendre, zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete,
helyes alkalmazása. Az eredmény becslése, ellenőrzése., helyes és
értelmes kerekítése.
 Mérés, mértékegység használata, átváltás. Egyenes
arányosság, fordított arányosság.
 A százalékszámítás alapfogalmainak ismerete, a tanult
összefüggések alkalmazása feladatmegoldás során.
 A legnagyobb közös osztó kiválasztása az összes osztóból, a
legkisebb pozitív közös többszörös kiválasztása a többszörösök
közül.
A fejlesztés várt
 Prímszám, összetett szám. Prímtényezős felbontás.
eredményei
a
 Egyszerű algebrai egész kifejezések helyettesítési értéke.
két évfolyamos
Összevonás. Többtagú kifejezés szorzása egytagúval.
ciklus végén
 Négyzetre emelés, négyzetgyökvonás, hatványozás pozitív
egész kitevők esetén.
 Elsőfokú egyenletek és egyenlőtlenségek. A matematikából és
a mindennapi életből vett egyszerű szöveges feladatok megoldása
következtetéssel, egyenlettel. Ellenőrzés. A megoldás ábrázolása
számegyenesen.
 A betűkifejezések és az azokkal végzett műveletek
alkalmazása matematikai, természettudományos és hétköznapi
feladatok megoldásában.
 Számológép ésszerű használata a számolás megkönnyítésére.
Összefüggések, függvények, sorozatok
 Megadott sorozatok folytatása adott szabály szerint.
 Az egyenes arányosság grafikonjának felismerése, a lineáris
kapcsolatokról tanultak alkalmazása természettudományos
feladatokban is.
 Grafikonok elemzései a tanult szempontok szerint,
grafikonok készítése, grafikonokról adatokat leolvasása.
Táblázatok adatainak kiolvasása, értelmezése, ábrázolása
különböző típusú grafikonon.
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Geometria
 A tanuló a geometriai ismeretek segítségével képes jó ábrákat
készíteni, pontos szerkesztéseket végezni.
 Ismeri a tanult geometriai alakzatok tulajdonságait
(háromszögek, négyszögek belső és külső szögeinek összege,
nevezetes négyszögek szimmetriatulajdonságai), tudását
alkalmazza a feladatok megoldásában.
 Tengelyes és középpontos tükörkép, eltolt alakzat képének
szerkesztése. Kicsinyítés és nagyítás felismerése hétköznapi
helyzetekben (szerkesztés nélkül).
 A Pitagorasz-tételt kimondása és alkalmazása számítási
feladatokban.
 Háromszögek, speciális négyszögek és a kör kerületének,
területének számítása feladatokban.
 A tanult testek (háromszög és négyszög alapú egyenes hasáb,
forgáshenger) térfogatképleteinek ismeretében ki tudja számolni
a mindennapjainkban előforduló testek térfogatát, űrmértékét.
Valószínűség, statisztika
 Valószínűségi kísérletek eredményeinek értelmes lejegyzése,
relatív gyakoriságok kiszámítása.
 Konkrét feladatok kapcsán a tanuló érti az esély, a
valószínűség fogalmát, felismeri a biztos és a lehetetlen eseményt.
 Zsebszámológép célszerű használata statisztikai
számításokban.
 Néhány kiemelkedő magyar matematikus nevének ismerete,
esetenként kutatási területének, eredményének megnevezése.

A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén célnyelven:
Szókincs:


A matematikai szakmai szókincs ismerete.

Beszédértési készség:




Ismerje fel és értse meg a tanult szakszavakat és kifejezéseket.
Értse meg a tanár egyszerű magyarázatát.
Értsen meg rövid, összefüggő szöveget a tanult matematikai témakörökben.

Beszédkészség:



Tudjon válaszolni a tanult témakörökkel kapcsolatban eldöntendő és
kiegészítendő kérdésekre.
Tudja a tanult szakmai szókincset, definíciókat a tanult nyelvi elemek alapján
elvárható szinten megfogalmazni.
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Olvasásértési készség:



Legyen képes a matematikai szöveg speciális információkra irányuló olvasására.
Legyen képes matematikai tartalmú szöveges feladat értelmezésére.

Íráskészség:





Tudjon ismert szöveg alapján kérdésekre írásban egyszerű választ adni.
Tudjon mondatokat, definíciókat hiányzó szavakkal kiegészíteni.
Tudjon egyszerű matematikai szöveges feladatot megfogalmazni írásban.
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Biológia-egészségtan
A változat

7–8. évfolyam
A biológia tantárgy tartalma a természettudományos műveltség sajátos és egyben szerves
része. Különös jelentőségét az adja, hogy az élő természettel foglalkozik, amelynek része a
társadalomban élő, tanuló ember is. Az e kerettantervben szereplő biológia tantárgy
témakörei, és azok feldolgozási módjai a NAT azon törekvésére építenek, amely szerint a
természettudományokban való alapvető jártasság nemcsak az orvosok, mezőgazdászok,
környezetvédők, biológusok és a szaktudósok, hanem minden ember számára fontos. A
biológia tanulása által a diákok nemcsak az élő természet szépségét és változatosságát, de
saját szervezetük működését is megismerik, miközben egyre jobban megértik a természeti
törvényszerűségeket, a jelenségek hátterében zajló folyamatokat és a közöttük lévő
összefüggéseket.
Az általános iskolai biológia az alsó tagozatos környezetismeret, illetve az 5–6.
évfolyamon tanult természetismeret tantárgy folytatása, de azoktól eltérően már csak az élők
világával foglalkozik. A tantárgy tanulásának fontos feladata a természetről és az emberről, a
kettő kapcsolatáról való szemlélet formálása, a diákok egészséges életmódjának és
környezettudatos magatartásának alakítása.
Annak érdekében, hogy diákjaink nyitottak legyenek a világra, tudjanak tapasztalati
tényekből következtetéseket levonni, felismerjék a problémákat, keressék azok okait, és
életkoruknak megfelelő válaszokat fogalmazzanak meg a felvetődött kérdésekre, a biológia
tanulása során a mindennapi életben tapasztalható jelenségekből, problémákból kiindulva
jutunk el a megoldáshoz szükséges ismeretekhez, és azok alkalmazásához.
A tartalmak egy része lehetőséget ad a társadalom és a gazdaság aktuális problémáinak
felismerésére és értelmezésére, az aktív és felelős állampolgári magatartás gyakorlására.
A célok megvalósításához elengedhetetlen, hogy a tanulók aktívan részt vegyenek az
ismeretszerzés folyamatában. Ehhez megfelelő motiváció, tanulási környezet és az (inter)aktív
tanulási formákat támogató tanulásszervezés szükséges, amelynek során folyamatosan
fejlődik a természettudományos gondolkodáshoz nélkülözhetetlen megfigyelőképesség, a
könyvtári és más információforrások használata, az információk rögzítésének és felidézésének
képessége. Ennek során alakul a diákok egyéni tanulási stílusa és együttműködési képessége,
megtanulnak másokkal együttműködni és csoportban tanulni.
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A 7–8. évfolyamon a diákoknak az élővilág és az élőlények iránti szeretetére és
kíváncsiságára építve – a fiatalabb korra jellemző – közvetlen megfigyelésen és
tapasztalatszerzésen alapuló, többnyire leíró jellegű tudásépítés mellett egyre erőteljesebben
jelenik meg az absztrakt gondolkodás fejlesztése. A természet szépségére, az élővilág
„érdekes dolgaira” történő rácsodálkozás a kíváncsiság kielégítése és fenntartása mellett
azokat a pozitív érzelmeket mozgósítja, melyek motiváló hatása a tanulás fáradtságosabb
szakaszain is átsegíti a tanulót.
A tanítás-tanulás folyamatát a fejlesztő értékelés segíti, amely támogatja a tanulónak a
tanulás folyamatában való aktív részvételét, segíti a reális önismeret alakulását és az önálló
tanulási stratégiák kiépítését.
A tananyag a természet leíró megismeréséből kiindulva fokozatosan halad a
jelenségek hátterében lévő általános természeti törvények felismerése, a természetben lévő
kölcsönhatások megismerése és megértése felé. A Föld nagy tájai zonális életközösségeinek
megismerése során, e biomok jellegzetes élőlényeinek megismerése által világossá válnak a
fajok elképesztő sokfélesége mögött rejlő alapvető törvényszerűségek: a testfelépítésnek és a
működésnek, illetve az állati viselkedésnek a környezeti feltételekhez való alkalmazkodása.
Példák sorozatán keresztül derül fény az életközösségek felépülésének törvényszerűségeire, és
a fajok közötti kapcsolatok különböző típusainak megismerésére. Sor kerül a fajok
sokféleségében való rendszerezés szükségszerűségének belátására és a tudományos rendszerezés alapjainak a megismerésére.
Az egyedekből álló szerveződés, valamint az egyedek jellemzésének és működési
sajátosságainak a megismerését az egyed alatti szerveződési szintek megismerése követi: a
struktúra és a funkció közötti kapcsolat megvalósulása a sejtekben és a szövetekben, a
növényi és az emberi szervekben, szervrendszerekben.
A környezettudatosság és a fenntarthatóság tantárgyakon átívelő nevelési feladat,
amely karakteresen kötődik a természettudományos tárgyakhoz és a biológiához.
Megvalósítása leginkább az életközösséggel és az emberrel foglakozó tematikus egységeknél
valósítható meg.
A tudományos megismerés során nemcsak a „mi van a természetben?”, hanem „miért
éppen úgy van?” kérdésre is keressük a választ. Több témakör tartalma ad lehetőséget arra,
hogy a tanulók tervezett megfigyeléseket, kísérleteket, méréseket végezzenek, és
tapasztalataikról feljegyzéseket készítsenek. A balesetmentes kísérletezés fegyelemre szoktat,
miközben fejleszti a megfigyelés és az elemzés képességét. Az önálló tanulás megvalósítását
segítik a gyűjtőmunkára épülő, prezentációval is kísért kiselőadások és projektek, melyek
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információhordozók alkalmazására és természettudományi témájú ismeretterjesztő források
keresésére, követésére, értelmezésére épülnek. A tudomány gyakorlati alkalmazásának
felelősségét az egészség, a természeti erőforrások és a környezeti rendszerek állapotának
kontextusában helyezzük el.
Az ember megismerése és egészsége fejlesztési feladataihoz kapcsolódó tartalmaknak
és tevékenységeknek meghatározó szerepük van a kamaszok reális önismeretének
alakításában. Nevelési feladataink súlypontjai a testi-lelki egészségre, a családi életre
nevelésre, az önismeret és a társas kultúra fejlesztésére és a fenntarthatóságra koncentrálnak.
Szándékainknak azonban van erkölcsi–állampolgári vetülete is, azaz az önmaga
cselekedeteiért és azok következményeiért viselt felelősség tudatával rendelkező személyiség
alakítása.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Az élőlények változatossága I.
Órakeret
Csapadékhoz igazodó élet a forró éghajlati övben
10 óra
Az éghajlat elemei, talaj (humusz), éghajlati övezetek, a környezeti
tényezők hatása az élőlényekre, táplálkozási lánc, a víz körforgása a
Előzetes tudás
természetben.
A rendszerszemlélet fejlesztése az élővilág és a környezet
kapcsolatának, az életközösségek szerkezetének, időbeni változásának
A tematikai egység elemzése során.
nevelési-fejlesztési Az életközösségek belső kapcsolatainak megértése a fajok közötti
kölcsönhatások típusain keresztül.
céljai
Az életközösségek veszélyeztetettségének felismerése, a lokális
környezetszennyezés globális következményeinek feltárása.

280

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium
Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
ismeretek
Problémák,
jelenségek,
gyakorlati alkalmazások:
Hogyan határozzák meg az
élettelen környezetei tényezők az
élőket, az élők az élőket, az
élettelen az élőket, az élettelen az
élettelent?
Miért elképzelhetetlen az ÉLET a
Földön víz nélkül?
Szobanövényeink
egy része
trópusi eredetű. Milyen ápolási
igényben nyilvánul ez meg (pl.
orchideák, broméliák, kaktuszok,
filodendron)?
Milyen következményekkel jár az
erdők kiirtása? Milyen forrásból
tudjuk C-vitamin szükségletünket
kielégíteni a téli hónapokban?
Ismeretek:
A környezeti tényezők (fény,
hőmérséklet, levegő, víz, talaj)
hatása a növényzet kialakulására.
A víz szerepe a földi élet
szempontjából (testalkotó, élettér,
oldószer).
Példák az élőlényeknek a magas
hőmérséklethez
való
alkalmazkodásra.
Az életközösségek vízszintes és
függőleges rendeződése mint a
környezeti feltételek optimális
kihasználásának eredménye.
A forró éghajlati öv jellegzetes
biomjainak jellemzése (területi
elhelyezkedés, kialakulásuk okai,
főbb növényés állattani
jellemzői).
Fajok
közötti
jellegzetes
kölcsönhatások
(együttélés,
versengés,
élősködés,
táplálkozási kapcsolat) a trópusi
éghajlati öv életközösségeiben.
A biológiai óra.
Az élőhelyek pusztulásának, azon
belül az elsivatagosodásnak az
okai és következményei.

IV. Székhelyintézmény-idegen nyelv

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Földrajz: A Föld gömb
alakja és a földrajzi
Példák a növények környezethez övezetesség, a forró
való
alkalmazkodására éghajlati öv.
(szárazságtűrő,
fénykedvelő, Tájékozódás térképen.
árnyéktűrő).
Példák a víz fontosságára.
Matematika:
A magas hőmérséklet mellett a modellezés;
csapadék mennyiségéhez, illetve összefüggések
eloszlásához való alkalmazkodási megjelenítése.
stratégiák (testfelépítés, életmód,
élőhely és viselkedés) bemutatása Kémia:
a
víz
néhány jellegzetes forró éghajlati szerkezete
és
növény
és
állat
példáján jellegzetes
keresztül.
tulajdonságai.
Az élővilággal kapcsolatos térbeli Történelem, társadalmi
és
időbeli
mintázatok és
állampolgári
magyarázata a forró éghajlati öv ismeretek: A tengeren
biomjaiban.
túli
kereskedelem
A kedvezőtlen környezet és a jelentősége
túlélési
stratégiákban (Kolumbusz Kristóf)
megnyilvánuló alkalmazkodás
felismerése.
Táplálkozási lánc összeállítása a
forró éghajlati öv biomjainak
jellegzetes élőlényeiből.
A
trópusokról
származó
gyümölcsökkel és fűszerekkel
kapcsolatos fogyasztási szokások
elemzése;
kapcsolatuk
a
környezetszennyezéssel.
Projektmunka lehetősége: a forró
éghajlati övben megvalósuló
emberi tevékenység (, az
ültetvényes
gazdálkodás,
a
fakitermelés, a vándorló-égető
földművelés,
a
vándorló
állattenyésztés, túllegeltetés, az
emlősállatok túlzott vadászata, a
gyors
népességgyarapodás)
hatása a természeti folyamatokra;
cselekvési lehetőségek felmérése.
Az
elsivatagosodás
megakadályozásának lehetőségei.
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Környezeti tényező, életfeltétel, tűrőképesség, környezethez való
Kulcsfogalmak/ alkalmazkodás; trópusi esőerdő, erdős és füves szavanna, trópusi sivatag,
elsivatagosodás; versengés, együttélés, táplálkozási lánc; gerinces, hüllő,
fogalmak
madár, emlős.
Célnyelvi szókincs, nyelvtani szerkezet: egyszerű és folyamatos jelen
illetve múlt idő használata. A present perfect és a jövő idő használata,
valamint a would, should szerkezet használata. Alapszókincsként a
környezeti tényezők, az élőlények közötti kapcsolati formák, az
életközösségek szereplőinek a megnevezése, alapvető tulajdonságainak
Célnyelvi
leírása, a környezetvédelem és a környezetszennyezéssel kapcsolatos
specialitások alapvető szókincs, fogalmak ismerete. Tudjon önállóan bemutatni egyegy életközösséget.
A forró öv jellegzetes növényeinek, állatainak megnevezése,
tulajdonságainak, jellemzőinek leírása alapszókincs. A forró öv
földrajzi elhelyezkedése, kontinensek, országok megnevezése.
Kulturális vonatkozások a célnyelvi országokban.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Az élőlények változatossága II.
Az élővilág alkalmazkodása a négy évszakhoz

Órakeret
12 óra

A környezeti tényezők hatása az élőlényekre, az éghajlat elemei és
módosító hatásai, éghajlati övezetek, táplálkozási lánc.
Életközösségek felépítésének és belső kapcsolatrendszerének
megismerése megfigyelések és más információforrások alapján.
A tematikai egység Az élőlények alkalmazkodásának bizonyítása a testfelépítés, életmód,
nevelési-fejlesztési élőhely és viselkedés kapcsolatának elemzésével.
Az emberi szükségletek kielégítésének környezeti következményei,
céljai
veszélyei feltárása során a globális problémákról való gondolkodás
összekapcsolása a lokális, környezettudatos cselekvéssel.
Előzetes tudás
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Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
ismeretek
Problémák,
jelenségek,
gyakorlati alkalmazások:
Honnan „tudja” egy növény,
hogy mikor kell virágoznia?
Honnan „tudja” a rigó, hogy
mikor van tavasz?
Hogyan változik egy rét, vagy a
park füve a nyári szárazságban,
illetve eső után?
A természetes növénytakaró
változása a tengerszint feletti
magasság, illetve az egyenlítőtől
való távolság függvényében.
Hogyan alakulnak ki a savas esők
és hogyan hatnak a természetre?
Ismeretek:
A mérsékelt övezet és a
magashegységek
környezeti
jellemzői.
A mérsékelt éghajlati övezet
biomjainak (keménylombú erdők,
lombhullató erdőségek, füves
puszták jellemzői) jellemzése
(földrajzi helye, legjellemzőbb
előfordulása,
környezeti
feltételei, térbeli szerkezete,
jellegzetes növény- és állatfajok).
A mérsékelt öv biomjainak
jellegzetes növényei és állatai.
Fajok közötti kölcsönhatások
néhány
jellegzetes
hazai
társulásban (erdő, rét, vízvízpart).
Az ember természetátalakító
munkájaként létrejött néhány
tipikus
mesterséges
(mezőgazdasági terület, ipari
terület, település) életközösség a
Kárpát-medencében.
A környezetszennyezés jellemző
esetei
és
következményei
(levegő, víz, talajszennyezés).
Invazív és allergén növények
(parlagfű).
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Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

A környezeti tényezők és az
élővilág
kapcsolatának
bemutatása a méréskelt övi
biomok
néhány
jellegzetes
élőlényének példáján.
A környezeti tényezők élővilágra
tett hatásának értelmezése a
mérsékelt
övi
(mediterrán,
kontinentális,
tajga,
magashegységi övezetek, déli és
északi lejtők) fás társulások
összehasonlításával.
A megismert állatok és növények
jellemzése (testfelépítés, életmód,
szaporodás)
csoportosítása
különböző szempontok szerint.
Példák
az
állatok közötti
kölcsönhatásokra a jellegzetes
hazai életközösségekben.
A lakóhely közelében jellegzetes
természetes
és
mesterséges
életközösségek összehasonlítása.
Az ember és a természet sokféle
kapcsolatának
elemzése
csoportmunkában:
– A természetes élőhelyek
pusztulásának okai (pl. savas
eső, fakitermelés, az
emlősállatok túlzott
vadászata, felszántás,
legeltetés, turizmus) és
veszélyei; a fenntartás
lehetőségei.
– Aktuális
környezetszennyezési
probléma vizsgálata.
– Az invazív növények és
állatok betelepítésének
következményei.
– Gyógy- és allergén
növények megismerése.
Gyógynövények
felhasználásának, az allergén
növények ellen való
védekezés formáinak ismerete
és jelentőségének felismerése

Földrajz:
Mérsékelt
övezet,
mediterrán
éghajlat,
óceáni
éghajlat, kontinentális
éghajlat, tajgaéghajlat,
függőleges
földrajzi
övezetesség.
Időjárási jelenségek, a
földfelszín
és
az
időjárás
kapcsolata,
légköri és tengeri
áramlatok
(Golfáramlat,
szélrendszerek).
Csapadékfajták.

283

Vizuális
kultúra:
formakarakterek,
formaarányok.
Magyar
nyelv
és
irodalom: Szövegértés
- a szöveg egységei
közötti
tartalmi
megfelelés felismerése;
a szöveg elemei közötti
ok-okozati, általánosegyes vagy kategóriaelem
viszony
magyarázata.
Petőfi: Az Alföld.
Matematika:
Algoritmus követése,
értelmezése, készítése.
Változó
helyzetek
megfigyelése;
a
változás
kiemelése
(analízis).
Adatok
gyűjtése,
rendezése,
ábrázolása.
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A lakókörnyezet közelében lévő
életközösség megfigyelése: a
levegő-,
a
vízés
a
talajszennyezés forrásainak, a
szennyező anyagok típusainak és
konkrét példáinak megismerése,
vizsgálata.
Lehetséges projektmunka: helyi
környezeti probléma felismerése,
a védelemre vonatkozó javaslat
kidolgozása.
Tundra, plankton, egysejtű, moszat, szivacs, csalánozó, gerinces, hal,
Kulcsfogalmak/
madár, emlős; környezeti tényező, tűrőképesség, táplálkozási hálózat,
fogalmak
fenntartható fejlődés.
Célnyelvi szókincs, nyelvtani szerkezet: egyszerű és folyamatos jelen
idő, valamint múlt idő használata. A mérsékelt öv jellegzetes
Célnyelvi
növényeinek, állatainak megnevezése, tulajdonságainak,jellemzőinek
specialitások leírása alapszókincs. A mérsékelt öv földrajzi elhelyezkedése,
kontinensek, országok megnevezése. Kulturális vonatkozások a
célnyelvi országokban.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Az élőlények változatossága III.
Órakeret
Az élővilág alkalmazkodása a hideghez, és a
10 óra
világtenger övezeteihez
Éghajlati övezetek, vizek– vízpartok élővilága; környezeti tényezők,
életfeltételek, a fajok közötti kölcsönhatások típusai
Az élővilág sokféleségének, mint értéknek felismerése.
Az életközösség anyag- és energiaáramlása és az egyensúlyi állapot
közötti összefüggés megértése.
A Föld globális problémáinak összegzése, a fenntarthatóságot
támogató életvitel, illetve az egyéni és közösségi cselekvés
megalapozása.
A tudomány és a technika a társadalomban és a gazdaság fejlődésében
játszott szerepének bemutatása konkrét példák alapján.
A kutató és mérnöki munka jelentőségét felismerő és értékelő attitűd
megalapozása.
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Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
ismeretek
Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások:
Miért élhetnek fenyők, illetve
örökzöld növények a mediterrán
és az északi mérsékelt éghajlaton
is?
Miben hasonlít a sivatagi, illetve
a hideg égövi állatok túlélési
stratégiája?
Miben mások a szárazföldi és a
vízi
élőhelyek
környezeti
feltételei?
Milyen veszélyekkel jár a globális
fölmelegedés a sarkvidékek és az
egész Föld élővilágára?
Ismeretek:
A
hideg
éghajlati
övezet
biomjainak jellemzése az extrém
környezeti feltételekhez való
alkalmazkodás szempontjából.
A világtenger, mint élőhely:
környezeti feltételei, tagolódása.
A
világtengerek
jellegzetes
élőlényei, mint a vízi környezeti
feltételekhez való alkalmazkodás
példái.
Az
életközösségek
belső
kapcsolatai, a fajok közötti
kölcsönhatások konkrét típusai.
Anyagforgalom
és
energiaáramlás
a
tengeri
életközösségekben.
Az élőhelyek pusztulásának okai:
a prémes állatok vadászata, a
túlzott halászat, a bálnavadászat,
a szennyvíz, a kőolaj, a radioaktív
hulladék,
a
turizmus
következményei.
A Föld globális problémái:
túlnépesedés - a világ élelmezése,
fogyasztási szokások – anyag- és
energiaválság,
környezetszennyezés
–
a
környezet leromlása.

IV. Székhelyintézmény-idegen nyelv

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Az
extrém
környezeti
feltételekhez (magas és alacsony
hőmérséklet, szárazság) való
alkalmazkodás
eredményeként
kialakuló testfelépítés és életmód
összehasonlítása a hideg és a
trópusi övben élő élőlények
példáin.
Önálló
kutatómunka:
a
világtengerek
szennyezésével
kapcsolatos problémák.
A
megismert
élőlények
csoportosítása
különböző
szempontok szerint.
Táplálkozási
lánc
és
táplálékpiramis összeállítása a
tengeri élőlényekből.
Példák
a
fajok
közötti
kölcsönhatásokra
a
tengeri
életközösségekben.
Kutatómunka:
nemzetközi
törekvések a környezetszennyezés
megakadályozására, illetve a
környezeti terhelés csökkentésére.
Az
ember
természeti
folyamatokban
játszott
szerepének kritikus vizsgálata
példák alapján.
Az életközösségek, a bioszféra
stabil
állapotait
megzavaró
hatások
és
a
lehetséges
következmények azonosítása.
A környezeti kár, az ipari és
természeti, időjárási katasztrófák
okainak elemzése, elkerülésük
lehetőségeinek bemutatása.
Az energiaátalakító folyamatok
környezeti hatásának elemzése,
alternatív
energiaátalakítási
módok összehasonlítása.
Az energiatakarékos magatartás
módszereinek
és
ezek
fontosságának
megismerése
önálló
forráskeresés
és
feldolgozás alapján.

Földrajz:
hideg
övezet, sarkköri öv,
sarkvidéki öv.
Matematika:
táblázatok,
rajzos
modellek, diagramok,
grafikonok leolvasása,
megértése.
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Fizika: Az energiamegmaradás elvének
alkalmazása.
Az
energiatermelés
módjai, kockázatai.
A
Nap
energiatermelése.
Időjárási jelenségek, a
földfelszín
és
az
időjárás
kapcsolata.
Csapadékfajták.
Természeti
katasztrófák. Viharok,
árvizek, földrengések,
cunamik.
Magyar
nyelv
és
irodalom: szövegértés
- a szöveg egységei
közötti
tartalmi
megfelelés
felismerése;
szövegben
elszórt,
explicite
megfogalmazott
információk
azonosítása,
összekapcsolása,
rendezése.
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IV. Székhelyintézmény-idegen nyelv

Konkrét példák a biológiának és Az ismeretszerzés eredményeinek
az
orvostudománynak
a bemutatása,
mások
mezőgazdaságra,
az eredményeinek
értelmezése,
élelmiszeriparra, a népesedésre egyéni
vélemények
gyakorolt hatására.
megfogalmazása.
A fenntarthatóság fogalma, az
egyéni és közösségi cselekvés
lehetőségei a fenntarthatóság
érdekében.
Az éghajlat hatása az épített
környezetre (pl. hőszigetelés).
Keménylombú erdő, lombhullató erdő, füves puszta, tajga, nyitvatermő,
Kulcsfogalmak/
zárvatermő, gerinces, hüllő, madár, emlős; táplálkozási hálózat,
fogalmak
táplálkozási piramis.
Célnyelvi szókincs, nyelvtani szerkezet: egyszerű és folyamatos jelen
idő, valamint múlt időhasználata. A hideg öv jellegzetes növényeinek,
Célnyelvi
állatainak megnevezése, tulajdonságainak, jellemzőinek leírása
specialitások
alapszókincs. A hideg öv földrajzi elhelyezkedése, kontinensek,
országok megnevezése. Kulturális vonatkozások a célnyelvi
országokban.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Rendszer az élővilág sokféleségében

Órakeret
10 óra

A főbb növény- és állatcsoportok tulajdonságai.
A környezethez való alkalmazkodás formái; a testfelépítés, életmód,
Előzetes tudás
élőhely és viselkedés kapcsolata.
Az élővilág rendszerezésében érvényesülő szempontok értelmezése.
A tematikai egység A hierarchikus rendszerezés elvének alkalmazása.
nevelési-fejlesztési A tudományos modellek változásának felismerése.
A tudományos módszerek és a nem tudományos elképzelések
céljai
megkülönböztetése.
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Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
ismeretek
Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások:
Mire jó a dolgok (könyvek,
zenék, ruhák, gyűjtemények)
csoportosítása és rendszerezése a
hétköznapi életben?
Milyen szempontok szerint lehet
csoportosítani az élőlényeket?
Miért nem igaz, hogy az ember a
majomtól származik?
Ismeretek:
Az élőlények csoportosításának
lehetőségei.
A tudományos rendszerezés
alapelvei a leszármazás elve, és
néhány jellegzetes bizonyítéka.
Az élővilág törzsfejlődésének
időskálája.
Baktériumok,
egyszerű
eukarióták, gombák, növények és
állatok
általános jellemzői.
A növények és állatok országa
jellegzetes törzseinek általános
jellemzői.

IV. Székhelyintézmény-idegen nyelv

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

A rendszerezés és a csoportosítás
közti különbség megértése.
Irányított adatgyűjtés, majd vita a
darwinizmussal és az evolúcióval
kapcsolatos
hitekről
és
tévhitekről.
Főbb rendszertani kategóriák
(ország, törzs, osztály, faj)
megnevezése, a közöttük lévő
kapcsolat ábrázolása.
A földtörténeti, az evolúciós és a
történelmi
idő
viszonyának
bemutatása, az egyes változások
egymáshoz való viszonyának
érzékelése.
A
hazai
életközösségek
jellegzetes fajainak rendszertani
besorolása (ország, törzs).
A főbb rendszertani csoportok
jellemzőinek felismerése 1-1
tipikus képviselőjének példáján.
Egy magyar múzeumban, nemzeti
parkban,
természettudományi
gyűjteményben stb. tett látogatás
során látott, korábban ismeretlen
fajok elhelyezése – a testfelépítés
jellegzetességei alapján - a fő
rendszertani kategóriákban.

Magyar
nyelv
és
irodalom:
Egy
hétköznapi kifejezés
(rendszerezés) alkalmi
jelentésének
felismerése; a szöveg
egységei
közötti
tartalmi
megfelelés
felismerése. Kulturált
könyvtárhasználat.
Matematika:
Halmazok
eszközjellegű
használata.
Fogalmak egymáshoz
való viszonya: alá- és
fölérendeltségi
viszony;
mellérendeltség.
Rendszerezést segítő
eszközök
és
algoritmusok.
Földrajz:
a
természetföldrajzi
folyamatok
és
a
történelmi események
időnagyságrendi
és
időtartambeli
különbségei.
Történelem,
társadalmi
és
állampolgári
ismeretek: tájékozódás
a térben és időben.
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Kulcsfogalmak/
fogalmak

Célnyelvi
specialitások

Rendszerezés, rendszertani kategória; ország, törzs, osztály.
Célnyelvi szókincs, nyelvtani szerkezet: A rendszertan alapszókincse,
egyszerű jelen és múlt idő. Az egysejtű élőlények ismertebb formáinak
megnevezése, alapvető szervek ismerete, a gombák ismertebb
formáinak megnevezése, alapvető szervek ismerete, testfelépítése, a
növények ismertebb formáinak megnevezése, alapvető szervek
ismerete, a különböző csoportosítási kategóriák megnevezése,
növények összehasonlítása, különbségek elmondása, az állatok
ismertebb formáinak megnevezése, alapvető szervek ismerete, a
különböző
csoportosítási
kategóriák
megnevezése,
állatok
összehasonlítása, különbségek elmondása.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

IV. Székhelyintézmény-idegen nyelv

Órakeret
11 óra
A növények és az állatok testfelépítése; táplálkozási lánc; szaporodási
típusok a növény- és az állatvilágban.
Részekből egész

A rendszerszemlélet fejlesztése rendszer és környezete kapcsolatának
elemzésén keresztül.
A rész és egész viszonyának felismerése az élő egységes egész és a
benne összehangoltan működő szerveződési szintek összefüggésében.
A növényi és az állati sejt hasonlóságainak megállapításával a természet
egységére vonatkozó elképzelések formálása.
Az ember természetben elfoglalt helye a természetben megjelenő
méretek és nagyságrendek érzékeltetésével.
A sejtszintű és a szervezetszintű életfolyamatok összekapcsolása a
növényi sejt és növényi szervek működésének példáján.

Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
ismeretek
Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások:
Hogyan tudunk különbséget tenni
élő és élettelen, növény és állat
között?
Miben egyezik,
és
miben
különbözik a madarak tojása, a
halak ikrája és a mohák spórája?
Minek
a
megfigyelésére
használunk távcsövet, tükröt,
nagyítót, mikroszkópot?
Mi a magyarázata annak, hogy a
táplálkozási láncok általában zöld
növénnyel kezdődnek?

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Az élővilág méretskálája: a
szerveződési
szintek
nagyságrendjének
összehasonlítása.
A rendszer és a környezet
fogalmának értelmezése az egyed,
és az egyed alatti szerveződési
szinteken.
A
rendszerek
egymásba
ágyazottságának értelmezése az
egyeden
belüli
biológiai
szerveződési szintek példáján.
Növényi
és
állati
sejt
megfigyelése, összehasonlításuk.

Magyar
nyelv
és
irodalom: szövegértés
- a szöveg egységei
közötti
tartalmi
megfelelés
felismerése;
a
szövegben
megfogalmazott
feltételeket
teljesítő
példák azonosítása.
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Ismeretek:
Az élő szervezet mint nyitott
rendszer.
A rendszer és a környezet
fogalma, kapcsolata, biológiai
értelmezése.
A biológiai szerveződés egyeden
belüli szintjei, a szintek közötti
kapcsolatok.
Testszerveződés a növény- és
állatvilágban.
Az eukarióta sejt fénymikroszkópos szerkezete, a fő sejtalkotók
(sejthártya, sejtplazma, sejtmag)
szerepe a sejt életfolyamataiban.
A fény-, illetve az elektronmikroszkóp felfedezése, jelentősége a
természettudományos
megismerésben.
A sejtosztódás fő típusai, és
szerepük az egyed, illetve a faj
fennmaradása szempontjából.
A növényi és az állati szövetek fő
típusai, jellemzésük.
A növények táplálkozásának és
légzésének kapcsolata; jelentősége a földi élet szempontjából.
Az élőlényeket/sejteket felépítő
anyagok (víz, ásványi anyagok,
szénhidrátok, zsírok és olajok,
fehérjék, vitaminok) és szerepük
az
életműködések
megvalósulásában.
A szaporodás mint a faj
fennmaradását
biztosító
életjelenség. Fő típusai.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Célnyelvi
specialitások

IV. Székhelyintézmény-idegen nyelv

A felépítés és a működés
összefüggései a növényi és az
állati sejt példáján.
Kutatómunka a mikroszkópok
felfedezésével és működésével
kapcsolatban.
Növényi
és
állati
sejtek
megfigyelése fénymikroszkópban.
A
sejtosztódási
típusok
összehasonlítása
az
információátadás szempontjából.
Néhány jellegzetes növényi és
állati szövettípus vizsgálata; a
struktúra és a funkció közötti
kapcsolat jellemzése a megfigyelt
szerkezet alapján.
A
struktúra-funkció
kapcsolatának elemzése zöld levél
szöveti szerkezetének vizsgálata
alapján.
Az ivaros és ivartalan szaporodási
módok összehasonlítása konkrét
példák alapján.
Néhány jellegzetes állati és
növényi szövet megfigyelése
fénymikroszkópban. Vázlatrajz
készítése.
A sejt anyagainak vizsgálata. A
balesetmentes
kísérletezés
szabályainak betartása.

Matematika:
Fogalmak egymáshoz
való viszonya: alá- és
fölérendeltségi
viszony;
mellérendeltség
értelmezése.
Tárgyak, jelenségek,
összességek
összehasonlítása
mennyiségi
tulajdonságaik (méret)
szerint;
becslés,
nagyságrendek.
Fizika:
lencsék,
tükrök, mikroszkóp.
Kémia:
a
víz
szerkezete
és
tulajdonságai, oldatok,
szerves anyagok.
Informatika: adatok
gyűjtése az internetről.

Szerveződési szint, sejt, szövet; sejtalkotó, táplálkozás, anyagszállítás,
légzés, ivaros és ivartalan szaporodás.
Célnyelvi szókincs, nyelvtani szerkezet: egyszerű és folyamatos jelen
illetve múlt idő használata. A present perfect és a jövő idő használata,
valamint a would, should szerkezet használata. Alapszókincsként a
környezeti tényezők, az élőlények közötti kapcsolati formák, az
életközösségek szereplőinek a megnevezése, alapvető tulajdonságainak
leírása, a környezetvédelem és a környezetszennyezéssel kapcsolatos
alapvető szókincs, fogalmak ismerete. Tudjon önállóan bemutatni egyegy életközösséget.

289

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

IV. Székhelyintézmény-idegen nyelv
Órakeret
10 óra

Szépség, erő, egészség

A kültakaró és a mozgás szerveinek legfontosabb jellemzői;
a hám-, a kötő- és támasztó-, valamint az izomszövetek szerkezete.
Az egészséges életvitel szokásrendszerének kialakítása érdekében a
rendszeres testmozgás és a bőrápolás iránti igény felkeltése.
Az egészséget veszélyeztető tényezők azonosítása, az ismeretek és
A tematikai egység
tapasztalatok felhasználása a veszély időbeni érzékelése és elhárítása
nevelési-fejlesztési
érdekében.
céljai
A fogyatékkal élő emberekkel tanúsított elfogadó, segítő, megértő
magatartás erősítése.
A reális énkép és az önismeret fejlesztése.
Előzetes tudás

Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
ismeretek
Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások:
Milyen szerepe van a bőrnek és
függelékeinek (haj, köröm) a
vonzó megjelenésben?
Mikor és miért izzadunk?
Házi kozmetikumok használata,
illetve
hogyan
válasszunk
kozmetikai szereket?
Milyen kapcsolat van az ember
mozgása és fizikai munkavégzése
között?
Ismeretek:
Az
emberi
test
síkjai,
szimmetriája,
formavilága,
esztétikuma.
A bőr felépítése és funkciói.
A bőr szerepe a külső testkép
kialakításában: a bőr kamaszkori
változásainak
okai,
következményei.
A bőr- és szépségápolás.
A bőr védelme; bőrsérülések és
ellátásuk.
Bőrbetegségek
(bőrallergia,
fejtetvesség,
rühatka,
gombásodás).
A mozgásszervrendszer aktív és
passzív szervei. Az ember
mozgásának fizikai jellemzése
(erő, munkavégzés).
A csontok kapcsolódása.
Az

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

A kétoldali szimmetria
felismerése, példák
szimmetrikusan és
aszimmetrikusan elhelyezkedő
szervekre.
A bőr szöveti szerkezetének és
működésének összefüggése.
Példák a szerkezeti változás –
működésváltozás összefüggésére.
A pattanás, a zsíros és a száraz
bőr, a töredezett haj és köröm
összefüggése a bőr
működésével.
Öngyógyítás és az orvosi ellátás
szükségességének felismerése.
Elsősegélynyújtás bőrsérülések
esetén.
Környezetkímélő tisztálkodási és
tisztítószerek
megismerése,
kipróbálása.
Az emberi csontváz fő részei, a
legfontosabb csontok felismerése.
Példák gyűjtése a jellegzetes
csontkapcsolatokra.
Elsősegélynyújtás
gyakorlása
mozgássérülések esetén.
A
mozgássérült
és
mozgáskorlátozott
emberek
segítése.
Sportoló és nem sportoló
osztálytársak
napi-és
hetirendejének összehasonlítása,
elemzése a mozgás (edzés),

Informatika:
adatok
gyűjtése az internetről.
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Magyar
nyelv
és
irodalom: a szöveg
elemei közötti okokozati,
általánosegyes vagy kategóriaelem
viszony
felismerése.
Matematika:
Modellezés;
összefüggések
megjelenítése.
Szimmetria, tükrözés.
Kémia: az
kémhatása.

oldatok

Fizika:
erő,
forgatónyomaték;
mechanikai egyensúly.
Testnevelés és sport: a
bemelegítés szerepe a
balesetek
megelőzésében.
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IV. Székhelyintézmény-idegen nyelv

ízület szerkezete. A porcok pihenés, tanulás egyensúlya a test
szerepe a mozgásban.
napi
energiaigénye
Mozgássérülések
(ficam, szempontjából.
rándulás,
törés)
ellátása, Önálló gyűjtőmunka: sportolók,
mozgásszervi
betegségek edzők, gyógytornászok, ortopéd
(csipőficam,
gerincferdülés, orvosok
stb.
élményei,
lúdtalp) és megelőzésük.
tapasztalatai a mozgás és a testiA mozgás, az életmód és az lelki egészség kapcsolatáról.
energia-szükséglet összefüggései.
Kulcsfogalmak/
Kültakaró, mozgás-szervrendszer, ízület.
fogalmak
Célnyelvi szókincs, nyelvtani szerkezet: a szerveződési szintek
ismertebb formáinak megnevezése, alapvető szervek, szervrendszerek
ismerete, a különböző csoportosítási kategóriák megnevezése, sejtek,
Célnyelvi
szövetek összehasonlítása, különbségek elmondása, egyszerű jelen idő.
specialitások
A sejtek, szövetek összehasonlítása, különbségek elmondása, sejtek,
szövetek szervek összehasonlítása, különbségek elmondása, egyszerű és
folyamatos jelen idő, múlt idő, present perfect
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret
13 óra
A sejt felépítése, sejtszintű életfolyamatok, a tápcsatorna szakaszai és
fő működéseik, a táplálékok tápanyagtartalma. A légző szervrendszer
Előzetes tudás
részei és működéseik; a keringés szervei és szerepük a szervezet
működésében.
A sejtszintű és a szervezetszintű életfolyamatok összekapcsolásával a
rendszerfogalom mélyítése.
A saját és mások egészségének megőrzése iránti felelős magatartás
A tematikai egység
erősítése.
nevelési-fejlesztési
Az egészséges táplálkozás jellegzetességeire építve a tudatos
céljai
fogyasztói szokások megalapozása, erősítése.
Az orvoshoz fordulás céljának, helyes időzítésének tudatosítása, illetve
baleset esetén a tudatosan cselekvő magatartás megalapozása.
A szervezet anyag- és energiaforgalma
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Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
ismeretek
Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások:
Miért
van
szüksége
szervezetünknek
különböző
tápanyagokra
(fehérjékre,
szénhidrátokra és zsírokra)?
Miben különbözik a be- és a
kilélegzett levegő összetétele, és
mi a különbség magyarázata?
Hogyan jutnak tápanyaghoz és
oxigénhez
a
szervezetünk
belsejében található sejtek?
Mitől függ, hogy mennyi
folyadékot kell elfogyasztanunk
egy nap?
Ismeretek:
Az élőlényeket felépítő szervetlen
és szerves anyagok (víz, ásványi
anyagok, szénhidrátok, zsírok és
olajok,
fehérjék,
vitaminok)
szerepe.
A tápcsatorna részei és szerepük a
tápanyagok emésztésében és
felszívódásában.
Az
egészséges
táplálkozás
jellemzői
(minőségi
és
mennyiségi
éhezés,
alapanyagcsere, testtömeg-index,
normál testsúly).
A vér és alkotóinak szerepe az
anyagszállításban.
A légzési szervrendszer részei és
működésük.
Hangképzés
és
hangadás.
A keringési rendszer felépítése és
működése.
A táplálkozás és a légzés szerepe
szervezet energiaellátásában.
A vér szerepe a szervezet
védelmében
és
belső
állandóságának fenntartásában.
Immunitás,
vércsoportok.
A
védőoltások jelentősége.
A
kiválasztásban
résztvevő
szervek felépítése és működése.

IV. Székhelyintézmény-idegen nyelv

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

A
táplálékok
csoportosítása
jellegzetes
tápanyagtartalmuk
alapján.
A fő tápanyagtípusok útjának
bemutatása az étkezéstől a
sejtekig.
Lehetséges projektmunka:
– Felvilágosító kampány
összeállítása az egészséges
táplálkozás megvalósítására; a
testsúllyal kapcsolatos
problémák veszélyeinek
megismerésére.
– Az egészséges étkezési
szokások népszerűsítése.
– A táplálkozásnak és a
mozgásnak a keringésre
gyakorolt hatása, az elhízás
következményei.
Számítások végzése a témakörben
(pl.:
testtömeg-index,
kalóriaszükséglet)
A
szívműködést
kísérő
elektromos változások (EKG)
gyógyászati
jelentőségének
megértése;
a
szívmegállás,
szívinfarktus
tüneteinek
felismerése.
A pulzusszám, a vércukorszint, a
testhőmérséklet és a vérnyomás
fizikai terhelés hatására történő
változásának megfigyelése és
magyarázata.
A vér- és vizeletvizsgálat
jelentősége,
a
laboratóriumi
vizsgálat legfontosabb adatainak
értelmezése.
Vénás
és
artériás
vérzés
felismerése, fedő- és nyomókötés
készítése.
Önálló kutatómunka: milyen
feltételekkel köthet életbiztosítást
egy egészséges ember, illetve aki
dohányzik, túlsúlyos, magas a
vérnyomása, alkoholista vagy
drogfüggő?

Matematika: Adatok,
rendezése, ábrázolása.
Matematikai
modellek
(pl.
függvények,
táblázatok,
rajzos
modellek, diagramok,
grafikonok)
értelmezése,
használata.
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Informatika: adatok
gyűjtése
az
internetről,
prezentáció készítése.
Magyar nyelv és
irodalom: a szöveg
egységei
közötti
tartalmi
megfelelés
felismerése;
a
szövegben
alkalmazott speciális
jelrendszerek
működésének
magyarázata
(táblázat).
Kémia:a legfontosabb
tápanyagok (zsírok,
fehérjék,
szénhidrátok)kémiai
felépítése
Technika, életvitel és
gyakorlat:
betegjogok.

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium

IV. Székhelyintézmény-idegen nyelv

A vízháztartás és a belső Adatgyűjtés arról, hogy milyen
környezet állandósága. A só- és hatással van a dohányzás a
vízháztartás összefüggése.
keringési
és
a
légzési
Vérzéstípusok
- szervrendszerre, illetve a magzat
vérzéscsillapítások.
fejlődésére.
Légzőszervi
elváltozások, Az
interneten
található
betegségek megelőzése.
betegségtünetek értelmezése és
A szív és az érrendszeri beteg- értékelése.
ségek tünetei és következményei. Vita a rendszeres egészségügyi és
Az
alapvető
életfolyamatok szűrővizsgálatok, az önvizsgálat,
(légzés, pulzusszám, vérnyomás, a védőoltások, valamint az
testhőmérséklet és vércukorszint) egészséges életmód betegségszabályozásának fontossága a megelőző jelentőségéről.
belső környezet állandóságának Az eredményes gyógyulás és az
fenntartásában.
időben történő orvoshoz fordulás
A rendszeres szűrővizsgálat, ok-okozati
összefüggésének
önvizsgálat szerepe a betegségek bemutatása.
megelőzésében.
Betegjogok: az orvosi ellátáshoz
való jog; háziorvosi és szakorvosi
ellátás.
Kulcsfogalmak/ Tápanyag, anyagcsere, alapanyagcsere, emésztés, vér, vércsoport,
fogalmak
véralvadás, immunitás, szűrlet, vizelet, só- és vízháztartás.
Célnyelvi szókincs, nyelvtani szerkezet: sejtek, szövetek szervek
Célnyelvi
összehasonlítása, különbségek elmondása, egyszerű és folyamatos
specialitások
jelen idő, múlt idő, present perfect

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

Órakeret
11 óra
A sejt felépítése, külső- és belső környezet, egyensúlyi állapot,
környezethez való alkalmazkodás, az érzékszervek specializálódása adott
inger felfogására.
A szervezet és a környezet kölcsönös egymásra hatásának megértése.
A környezeti jelzések kódolásának és dekódolásának értelmezése az
érzékelés folyamatában.
Az alkohol és a kábítószerek káros élettani hatásának ismeretében
tudatos, elutasító attitűd alakítása.
A belső környezet állandóságának biztosítása
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Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
ismeretek
Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások:
Mi történik, ha valamelyik
érzékszervünk nem, vagy nem
megfelelően működik?
Meddig tudjuk visszatartani a
lélegzetünket,
tudjuk-e
szabályozni a szívverésünket?
Mit jelent a szemüveg dioptriája?
Miben hasonlít és miben
különbözik az EKG és az EEG?
Ismeretek:
A
környezeti
jelzések
érzékelésének
biológiai
jelentősége.
A hallás és egyensúlyozás, a látás,
a tapintás, az ízlelés és a szaglás
érzékszervei.
Az idegrendszer felépítése; a
központi
és
a
környéki
idegrendszer főbb részei, az egyes
részek Az idegsejt felépítése és
működése.
A feltétlen és a feltételes reflex.
A feltételes reflex, mint a tanulás
alapja.
Az alapvető
életfolyamatok
(légzés, pulzusszám, vérnyomás,
testhőmérséklet és vércukorszint)
szabályozásának
működési
alapelve.
Az alkohol egészségkárosító
hatásai.
A lágy és kemény drogok
legismertebb fajtái, hatásuk az
ember
idegrendszerére,
szervezetére, személyiségére.
A megelőzés módjai.

IV. Székhelyintézmény-idegen nyelv

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Az
érzékeléssel
kapcsolatos
megfigyelések, vizsgálódások végzése,
a
tapasztalatok
rögzítése,
következtetések levonása.
Az érzékszervi fogyatékkal élő
emberek elfogadása, segítésük kulturált
módjainak bemutatása..
Adatgyűjtés
a
leggyakoribb
szembetegségekről és korrekciós
lehetőségeikről.
Annak megértése, hogy az érzékelés az
érzékszervek és az idegrendszer
együttműködéseként jön létre.
Az EEG működésének alapja és elemi
szintű értelmezése.
Az idegsejt különleges felépítése és
működése
közötti
összefüggés
megértése.
Példák arra, hogy a tanulás lényegében
a környezethez való alkalmazkodás.
Az egyensúlyi állapot és a rendszerek
stabilitása
közötti
összefüggés
felismerése, alkalmazása konkrét
példákon.
A személyes felelősség tudatosulása, a
szülő, a család, a környezet szerepének
bemutatása
a
függőségek
megelőzésében.
A kockázatos, veszélyes élethelyzetek
megoldási lehetőségeinek bemutatása.

Fizika:
A
hang
keletkezése,
hangforrások, a hallás
fizikai alapjai.
Hangerősség, decibel.
Zajszennyezés.
A fény. A szem és a látás
fizikai
alapjai.
Látáshibák és javításuk.
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Matematika:
Változó
helyzetek megfigyelése;
a változás kiemelése
(analízis).
Modellek
megértése,
használata.
Magyar
nyelv
és
irodalom: Szövegértés a szöveg elemei közötti
ok-okozati,
általánosegyes vagy kategóriaelem
viszony
magyarázata;
egy
hétköznapi
probléma
megoldása a szöveg
tartalmi
elemeinek
felhasználásával.
Informatika:
szövegszerkesztés.
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IV. Székhelyintézmény-idegen nyelv

Kulcsfogalmak/ Receptor, érzékszerv, reflex, reflexkör, feltétlen és feltételes reflex,
központi és környéki idegrendszer.
fogalmak
Célnyelvi szókincs, nyelvtani szerkezet: sejtek, szövetek szervek
Célnyelvi
összehasonlítása, különbségek elmondása, egyszerű és folyamatos jelen
specialitások
idő, múlt idő, present perfect
Tematikai egység/
Órakeret
A fogamzástól az elmúlásig
Fejlesztési cél
10 óra
Sejtosztódás, szaporodási típusok a növény-és állatvilágban, a nemi
Előzetes tudás
érés jelei.
Felkészítés a felelősségteljes párkapcsolatra alapozott örömteli nemi
életre és a tudatos családtervezésre.
Az életszakaszok főbb testi, lelki és magatartásbeli jellemzőinek
A tematikai egység
megismerésével azoknak a viselkedési formáknak az erősítése, melyek
nevelési-fejlesztési
biztosítják a korosztályok közötti harmonikus együttélést.
céljai
Az
önismeret
fejlesztésével
hozzájárulás
önmaguk
kibontakoztatásához, mások megértéséhez, elfogadásához, a
boldogságra való képesség kialakításához.
Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
ismeretek
Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások:
Mi a szexualitás szerepe az ember
életében?
Mely környezeti és életmódbeli
hatások okozhatnak meddőséget?
Ismeretek:
A férfi és a nő szaporodási
szervrendszerének
felépítése
és
működése.
Elsődleges és másodlagos nemi
jellegek.
A nemi hormonok és a pubertás.
Az ivarsejtek termelődése, felépítése
és biológiai funkciója.
A menstruációs ciklus.
Az önkielégítés.
A
fogamzásgátlás
módjai,
következményei.
Az abortusz egészségi, erkölcsi és
társadalmi kérdései.
A nemi úton terjedő betegségek
kórokozói, tünetei, következményei és
megelőzésük.

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Az örökítő anyagot megváltoztató
környezeti hatások megismerése, azok
lehetséges
következményeinek
megértése,
felkészülés
a
veszélyforrások elkerülésére.
Másodlagos nemi jellegek gyűjtése,
magyarázat keresése a különbségek
okaira.
Biológiai nem és nemi identitás
megkülönböztetése.
A petesejt és a hím ivarsejt
termelődésének összehasonlítása.
A nemek pszichológiai jellemzőinek
értelmezése.
A biológiai és társadalmi érettség
különbözőségeinek megértése.
Érvelés a tudatos családtervezés, az
egymás iránti felelősségvállalásra
épülő örömteli szexuális élet mellett.
Hiedelmek,
téves
ismeretek
tisztázására alapozva a megelőzés
lehetséges módjainak tudatosítása.
Mikortól tekinthető a magzat
embernek/élőlénynek? – Érvelés a
tudatos gyermekvárás mellett.

Informatika: szaktárgyi
oktatóprogram
használata.

A fogamzás feltételei, a méhen belüli A

születés
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utáni

egyedfejlődési

Fizika:
ultrahangos
vizsgálatok az orvosi
diagnosztikában.
Matematika:
ciklusonként átélt idő és
lineáris
időfogalom;
időtartam, időpont.
Magyar
nyelv
és
irodalom: szövegértés - a
szöveg egységei közötti
tartalmi
megfelelés
felismerése; a szöveg
elemei közötti ok-okozati,
általános-egyes
vagy
kategória-elem viszony
felismerése;
a
bibliográfiai
rendszer
mibenléte és alkalmazása;
a
szövegben
megfogalmazott
feltételeket
teljesítő
példák azonosítása.

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium
élet mennyiségi és minőségi
változásai, a szülés/születés főbb
mozzanatai.
A méhen kívüli élet főbb szakaszainak
időtartama, az egyed testi és szellemi
fejlődésének jellemzői.
A serdülőkor érzelmi, szociális és
pszichológiai jellemzői.
A személyiség összetevői, értelmi
képességek, érzelmi adottságok.
Leány és női, fiú és férfi szerepek a
családban, a társadalomban.
A családi és az egyéni (rokoni,
iskolatársi,
baráti,
szerelmi)
kapcsolatok jelentősége, szerepük a
személyiség fejlődésében.
A viselkedési normák és szabályok
szerepe a társadalmi együttélésben.
Kulcsfogalmak/
fogalmak
Célnyelvi
specialitások

IV. Székhelyintézmény-idegen nyelv

szakaszok legjellemzőbb testi és lelki
megnyilvánulásainak
összehasonlítása, különös tekintettel az
ember életkora és viselkedése közötti
összefüggésre.
Példák a családi és iskolai agresszió
okaira,
lehetséges
kezelésére,
megoldására.
Szerepjáték
(önzetlenség,
alkalmazkodás,
áldozatvállalás,
konfliktuskezelés,
probléma-feloldás).
Az adott életkor pszichológiai
jellemzőinek értelmezése kortárssegítők és szakemberek segítségével.
Szerepjáték, illetve kortárs irodalmi
alkotások bemutatása a szerelemnek
az egymás iránti szeretet, tisztelet és
felelősségvállalás
kiteljesedéseként
történő értelmezéséről.

Ivarsejt, nemi hormon, elsődleges, másodlagos nemi jelleg, nemi szerv, nemi
identitás, szexualitás, abortusz, fogamzásgátlás, tudatos családtervezés.
Célnyelvi szókincs, nyelvtani szerkezet: sejtek, szövetek szervek
összehasonlítása, különbségek elmondása, egyszerű és folyamatos jelen idő,
múlt idő, present perfect

A tanuló érti az éghajlati övezetek kialakulásának okait és a biomok összetételének
összefüggését az adott térséget jellemző környezeti tényezőkkel. Ismeri a globális
környezetkárosítás veszélyeit, érti, hogy a változatosság és a biológiai sokféleség
érték.
Ismeri és megfelelő algoritmus alapján tudja jellemezni a jellegzetes életközösségeket
alkotó legfontosabb fajokat, tud belőlük táplálékláncot összeállítani. Példákkal tudja
illusztrálni az élőlények közötti kölcsönhatások leggyakoribb formáit. Be tudja
mutatni az egyes életközösségek szerkezetét, térbeli elrendeződésük hasonlóságait és
különbségeit, ismeri az életközösségek változatosságának és változásának okait.
Tud különbséget tenni csoportosítás és rendszerezés között, tisztában van a
fejlődéstörténeti rendszer alapjaival. Ismeri az élővilág országait, törzseit és jellegzetes
A fejlesztés várt
osztályait. Morfológiai jellegzetességek alapján ismert élőlények el tud helyezni a
eredményei a
fejlődéstörténeti rendszerben (maximum osztály szintig).
két évfolyamos
Látja a sejtek, szövetek, és szervek felépítése és működése közötti összefüggést. Érti a
ciklus végén
sejtszintű és a szervezetszintű életfolyamatok közötti kapcsolatot.
Ismeri az ivaros és az ivartalan szaporodás előnyeit és hátrányait, szerepüket a fajok
fennmaradásában, a földi élet változatosságának fenntartásában.
Tisztában van saját teste felépítésével és alapvető működési sajátosságaival, a férfi és a
nő közötti különbséggel és a kamaszkor biológiai-pszichológiai problémáival. Ismeri
a betegségek kialakulásának okait, megelőzésük és felismerésük módjait, az
egészséges életmód és az elsősegélynyújtás legfontosabb szabályait. Érti a
szűrővizsgálatok jelentőségét a betegségek sikeres gyógyításában.
Önállóan és társaival együttdolgozva tud megfigyeléseket, vizsgálódásokat,
kísérleteket végezni, tapasztalatairól feljegyzéseket készíteni, valamint jártassággal
rendelkezik a mikroszkóp használatában.
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