
Angol nyelv 

1-4. osztály 

A két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelve 

  

  

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: 

• az anyanyelvi és az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia egyidejű és kiegyensúlyozott 

fejlesztése, 

• a nyelvtanulás és az idegen nyelven történő tanulás stratégiáinak elsajátítása, 

• a célnyelvi műveltség intenzív fejlesztése, 

• a nevelési és tantárgy-integrációs lehetőségek fokozott kihasználása. 

  

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. 

A két tanítási nyelvű oktatás során az iskola biztosítja, hogy a célnyelvű országok 
civilizációjának oktatása önálló tantárgy keretében kerüljön megszervezésre. 

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. 

  

 

 

Helyi tanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai célnyelvi oktatáshoz  

  

 

  



A célnyelv oktatásának alapvető célja a Közös Európai Referenciakerettel (a továbbiakban: 
KER) összhangban a tanulók célnyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és 
fejlesztése. A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az általános 
kompetenciákkal, a világról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel és jártasságokkal, 
valamint a minden tevékenységhez, így a nyelvi kommunikációhoz is nélkülözhetetlen 
motivációval. 

A korszerű idegennyelv-oktatás a nyelvhasználó szükségleteire épül, ezért 
tevékenységközpontú. Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most vagy a 
későbbiek során várhatóan fontos szerepet játszanak életükben. A nyelvtanulási folyamat 
középpontjában a cselekvő tanulók állnak, akik a célnyelv segítségével kommunikatív 
feladatokat oldanak meg. A feladatok megoldása során receptív, produktív, illetve interaktív 
nyelvi tevékenységeket végeznek. A tanulási folyamat szervezésében nagy jelentősége van a 
kooperatív feladatoknak és a projektmunkának, amelyek szintén erősíthetik a motivációt. Mivel 
a valóságban a legtöbb megoldandó feladat több készség együttes alkalmazását teszi 
szükségessé, ezért ezeket integráltan tanítjuk.  

A két tanítási nyelvű általános iskolában a célnyelv tanulása és a célnyelven történő tanulás 
egyszerre kezdődik, hogy már kisgyermekkorban kialakuljon és fenn is maradjon a 
nyelvtanulás iránti pozitív attitűd, így az első és a további idegen nyelvek tanulása is sikeres 
legyen. Ehhez szükséges a folyamatos megerősítés, a pozitív tanári visszajelzés, melynek 
nyomán kialakul a tanulók önbizalma és beszédbátorsága. Ebben az oktatási formában kiváló 
lehetőség nyílik a nyelvi tehetség korai felismerésére, kibontakoztatására és fejlesztésére.  

A két tanítási nyelvű általános iskolai oktatás jellemzője a kommunikációs helyzeteken 
alapuló, játékos nyelvtanulás korai megkezdése. A nyelvtanulás során a tanulók fejlettségi 
szintjüknek, életkori sajátosságaiknak megfelelő, ugyanakkor kihívást jelentő érdekes nyelvi 
tevékenységekben vesznek részt. A célnyelvet, amellyel minden esetben valamilyen 
kommunikációs szituációban, kontextusban találkoznak, kezdetben az anyanyelvi fejlődés 
mintájára sajátítják el. A célnyelvvel való ismerkedés középpontjában a kezdeti szakaszban a 
hallott szöveg értése és a szóbeli interakció fejlesztése áll. Ennek következtében kialakul és 
folyamatosan fejlődik a tanulók beszédészlelése, beszédértése, spontán beszéde és 
beszédbátorsága, ami megfelelő alapot teremt a nyelvi készségek további fejlesztéséhez és 
fejlődéséhez.  

Ennek a képzési formának a legfőbb célja az, hogy az általános iskolában a nyelvtanulással 
kapcsolatban kialakult pozitív attitűdöt megerősítse, biztosítsa a célnyelv minél magasabb 
szintű elsajátítását, és megalapozza a további nyelvek sikeres tanulását. Ehhez szükséges a 
folyamatos megerősítés, a pozitív tanári visszajelzés, amely fokozza a tanulók önbizalmát, így 
magabiztosabban vesznek részt a szóbeli és az írásbeli kommunikációban.  

A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg autentikus, a 
feladatvégzés szempontjából hiteles legyen. A két tanítási nyelvű oktatásban anyanyelvi lektor 
is részt vehet, aki kiemelkedő szerepet játszik a tanulók mindennapi szóhasználatának, 
kommunikációs készségének, valamint kommunikációs stratégiáinak kialakításában és 
fejlesztésében. Jelenléte segíti az autentikus kommunikációs helyzetek kialakulását, a tanulók 



hozzászoknak ahhoz, hogy olyan embereket is meg kell érteniük, akik csak a célnyelvet 
beszélik. Az anyanyelvi lektor feladata elsősorban a kommunikációs készségek fejlesztése, de 
meghatározó szerepe van a kultúraközvetítés, az interkulturális kompetencia fejlesztésében is.  

A célnyelvű kommunikáció során meghatározó jelentőségű a nyelvekkel, a nyelvtanulással, 
az idegen nyelveket beszélő emberekkel és a más kultúrákkal kapcsolatos pozitív attitűd 
kialakítása, ami magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, 
kultúrák közötti kommunikáció iránti nyitottságot is.  

A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a Nemzeti alaptanterv (a továbbiakban: Nat) 
hangsúlyozza a tantárgyközi integráció szerepét. A két tanítási nyelvű oktatás folyamatában a 
tanulók több közismereti tantárgyat célnyelven tanulnak, célnyelven szereznek új ismereteket. 
Korán megkezdődik a célnyelv használata információszerzésre és -átadásra, és nyilvánvalóvá 
válik a nyelvórán kívüli nyelvtudás fontossága. Lényeges, hogy a tanulók a célnyelv elsajátítása 
során építsenek meglévő ismereteikre és személyes tapasztalataikra, és fedezzék fel, hogy a 
célnyelvi és a tantárgyi tudás szoros kölcsönhatásban van egymással, és számos területen 
alkalmazható. Az egész életen át tartó tanulás szempontjából kiemelkedő jelentősége van a 
nyelvtanulási stratégiáknak. Ezek ismerete és alkalmazása segíti a tanulókat abban, hogy 
nyelvtudásukat önállóan ápolják és fejlesszék, valamint hogy újabb nyelveket sajátítsanak el.  

A Nat minden képzési szakaszra előírja az elérendő minimumszinteket, és kitér az emelt 
szintű képzésben részesülő tanulókkal szemben támasztott elvárásokra is. A két tanítási nyelvű 
iskolák követelményeit jogszabály szabályozza.  

A közműveltségi elemeket a tantárgy egyedi jellemzői miatt a Nat-ban és a „Két tanítási 
nyelvű iskolai oktatás irányelvében” (a továbbiakban: Irányelvek) azok a nyelvi szintek és 
kompetenciák testesítik meg, amelyeket a nemzetközi gyakorlatban és az érettségi 
követelményrendszerben mérceként használt KER határoz meg. A nyelvi kompetenciák 
komplex fejlesztéséhez az ajánlott témakörök kínálnak kontextust. 

A célnyelvi kerettanterv a KER-ben leírt készségek alapján határozza meg a nyelvtanulás 
fejlesztési egységeit, ezek a hallott és olvasott szöveg értése, a szóbeli interakció, az összefüggő 
beszéd és az íráskészség. A KER-ben meghatározott nyelvi szintek és kompetenciák a tanulók 
életkori sajátosságaival összhangban kerültek be a kerettantervbe. 

  

A két tanítási nyelvű iskoláknál a KER szerinti legalacsonyabb követelményszint a 4. 
évfolyam végén jelenik meg először. Ennek sikeres teljesítése érdekében ez a kerettanterv 
meghatározza a 2. évfolyam végére elérendő készségeket is, a hallott szöveg értése és a szóbeli 
interakció területén. A két tanítási nyelvű általános iskola kerettantervi fejlesztési céljai és a 
hozzárendelt tartalmak az általános iskola első három évfolyamán heti négy nyelvtanítással 
érhetőek el.  A Nat és az Irányelvek által az egyes képzési szakaszokra minimumként 
meghatározott nyelvi szintek a következők: 
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A két tanítási nyelvű általános iskola nyelvi fejlesztési céljait az első három évfolyamon heti 
négy (évi 144) órában kell teljesíteni. 

 

1. A két tanítási nyelvű iskolai oktatásban a tanítás egyidejűleg két nyelven, 
magyarul és idegen nyelven (célnyelven) folyik. Célnyelv bármelyik idegen 
nyelv lehet. 

2.A célnyelven tanított tantárgyak megválasztása az iskola jogköre. 
Kívánatos azonban, hogy elsősorban azokat a tantárgyakat válasszák, amelyek 
legjobban megfelelnek a tanulók életkori sajátosságainak. 

3.A célnyelven tanított tantárgyakat, a tannyelvek idő- és tartalmi 
megoszlását az iskola a Két tanítási nyelvű iskolák kerettanterve alapján 
határozza meg helyi tantervében. 

A két tanítási nyelvű iskolai nevelés-oktatás célja és feladata 

1. A két tanítási nyelvű iskolai oktatás célja, hogy az anyanyelvi és idegen 
nyelvi tudást egyidejűleg és kiegyensúlyozottan fejlessze, a tanulókat 
megtanítsa az idegen nyelven való tanulásra, az idegen nyelvű információk 
feldolgozására. A tanulók alkalmassá váljanak arra, hogy tanulmányaikat akár 
magyarul, akár idegen nyelven folytassák, illetve szakmájukat mind a két 
nyelven gyakorolják. Célja továbbá, hogy különböző kultúrák értékein 
keresztül nevelje a tanulókat türelemre, megértésre és nyitottságra; törekedjen 
pozitív én- és országkép kialakítására; értesse meg a nemzetközi kapcsolatok 
és együttműködés fontosságát. 

2. A két tanítási nyelv alkalmazásával az intézményes idegennyelv-tanulás a 
természetes nyelvelsajátításhoz közelít. Ezáltal elérhető, hogy az anyanyelv-
tudás fejlesztése és a magyar kultúra megismerése mellett, a tanulók magas 
szintű idegennyelv-tudás és idegennyelv-tanulási képesség birtokába jussanak, 
tehetségük kibontakozhasson. Követelmény tehát, hogy legyenek képesek az 
idegen nyelven való gondolkodásra, az idegen nyelv használatára az 



információszerzésben, közlésben és alkalmazásban. A tanulók értsék meg az 
idegennyelv-tudás állandó gondozásának szükségességét, a mind 
kiegyensúlyozottabb kétnyelvűség elérése és megtartása érdekében. 

 
 
 
 

A célnyelvi előkészítést nem igénylő két tanítási nyelvű iskolai oktatás 

A korai két tanítási nyelvű iskolai oktatás 

1. A korai két tanítási nyelvű iskolai oktatásban a célnyelv és célnyelven 
történő tanulás egyidejűleg kezdődik. 

2. A korai két tanítási nyelvű iskolai oktatás az iskola pedagógiai 
programjában meghatározott évfolyamon kezdődik és legkésőbb a nyolcadik 
évfolyamon fejeződik be. 

3. Az iskolának legalább három tantárgy célnyelven való tanulását kell 
lehetővé tenni. A célnyelv és a célnyelvű órák aránya a tanulók kötelező 

tanórájának harmincöt százalékánál ne legyen kevesebb, és ötven 
százalékánál ne legyen több.  

 

 

Óratervek a két tanítási nyelvű iskolai oktatáshoz 

Általános iskola 

Éves óraszámok 

 

Tantárgy 1.évf. 2.évf. 3.évf. 4.évf. 
Angol 144 144 144 144 
Testnevelés 180 (108) 180 (108) 180 ( 108) 180 ( 108) 
Ének-zene 72 72 72 72 
Vizuális 
kultúra 

72 72 72 36 

Környezet   36 72 

Magyar 252 252 180 180 
Matematika 144 144 144 144 



Technika és 
tervezés 

36 36 36 36 

Egyházi Ének    36 
Hit- és 
erkölcstan 

72 72 72 72 

Digitális 
kultúra 

  36 36 

 

a piros színnel kiemelt óraszámok az angol nyelven oktatott tanórák. 

1.és 2. osztály 
 
A nyelvtanulás az első két évfolyamon játékos ismerkedést jelent a célnyelvvel, megalapozva 
a későbbi tudatos nyelvhasználatot. Elsődleges célja, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését az 
idegen nyelvek tanulása iránt a pozitív attitűd és a tartós motiváció kialakításával. Fontos cél 
továbbá, hogy a nyelvtanulás a kezdetektől élmény, érdekes tapasztalat legyen a tanulók 
számára.  

Ebben a szakaszban elsősorban a beszédészlelés, beszédbátorság kialakításával és a hallás 
utáni szövegértés fejlesztésével történik a kommunikatív kompetenciák megalapozása. A 
nyelvtanulás a tanulók által értelmezhető szituációkban, kommunikációs helyzetekben, a 
beszélt nyelven keresztül valósul meg, játékokra, dalokra, mondókákra, rövid párbeszédek 
feldolgozására épülő kreatív és motiváló folyamat során. Az egyre bővülő feladatok, 
kommunikációs helyzetek révén megtanulják kifejezni magukat az adott szituációkban, 
megismétlik, utánozzák a hallottakat. A hallott szövegeket cselekvéshez, szituációhoz kötik, 
így azok megértése és felidézése is könnyebbé válik. 

A korai nyelvtanulásban kiemelt szerepe van a hallás utáni szövegértésnek, a 
szókincsfejlesztésnek, a szóbeli interakciónak. A nonverbális eszközökkel támogatott hallott 
szöveg segíti a tanulókat abban, hogy kikövetkeztessék és megértsék a mondanivaló lényegét. 
Az élő beszéd, kommunikáció egyúttal mintát nyújt a kifejezések használatára, amelyeket kellő 
ismétlés, gyakorlás után már egyedül is képesek alkalmazni. A kisgyermekkori, hallás utáni 
nyelvtanulás nagymértékben segíti a szókincs bővülését, a kiejtés, az intonáció, a beszédtempó 
célnyelvnek megfelelő fejlesztését. 

Nagy szerepe van a megértést segítő eszközöknek, a célnyelvi kommunikáció nonverbális 
elemekkel való támogatásának: a testbeszédnek, képeknek, tárgyaknak, történetek 
eljátszásának. A saját tapasztalás, tevékenység útján rögzült kifejezések a későbbiekben 
könnyen előhívható ismeretekké válnak. Ezek a tevékenységek fejlesztik a gyermeki 
kreativitást, lehetőséget adnak arra is, hogy megtanuljanak élni a nonverbális 
kifejezőeszközökkel is. Ebben az életkorban az is fontos, hogy a tanulók minden 
érzékszervükkel részt vegyenek a nyelvi tevékenységekben, kapjanak vizuális megerősítést, és 
kézbe vehető tárgyakat is használjanak a nyelvtanulás során. 



A célnyelvi írás-olvasás készségének célzott fejlesztése akkor kezdődhet el, amikor 
anyanyelvükön már magabiztosan írnak és olvasnak a tanulók. Az első kétéves szakasz végén, 
játékos formában már ismerkedhetnek az egyszerűbb szavak szóképével, illetve rövid, 
nyomtatott formában megjelenő mondatokkal.  

A tanulási folyamatban a tanuló egész személyisége formálódik, anyanyelvi és célnyelvi 
kompetenciái egymással kölcsönhatásban fejlődnek. Fontos a változatos tevékenységformákra 
lehetőséget nyújtó célnyelvi óravezetés. A vizuális elemekben gazdag tantermi környezet és 
eszközrendszer ösztönzi a tanulókat a nyelvi tevékenységekben való aktív részvételre. Az 
infokommunikációs eszközök bevonása már ebben az életkori szakaszban is segít a 
megértésben, és motiváló hatással bír. 

A nyelvtanulás során a tanuló sokszor találkozik más tantárgy, műveltségi terület 
tartalmaival mint a nyelvtanulást segítő eszközzel vagy információforrással. Fejleszti a tanulói 
kreativitást, ha lehetőséget kapnak a különböző tanórákon elsajátított szókincs célnyelvi órán 
való alkalmazására. 

A tanórai tevékenységek többsége csoport- vagy pármunkában történik. Ezek a feladatok a 
nyelvi fejlesztésen túl jó lehetőséget adnak a tanulók szociális kompetenciáinak fejlesztésére 
(együttműködés, tolerancia), illetve a közösségformálásra. 

   

 

 1. Évfolyam Témakörök , fejlesztési követelmények 
 
 Témakörök Fejlesztési Követelmények Fogalomkörök 
1
. 

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

Hallott szöveg értése 

Otthon és az óvodában 
szerzett készségek, 
személyes és szociális 
kompetenciák, tanulási 
képességek. Játékok, 
szituációs feladatok az 
otthoni és az óvodai 
életből. 

A tanuló képes követni a 
nonverbális elemekkel 
erősen támogatott, 
célnyelven történő 
óravezetést; 

követi a nagyon lassú és 
tiszta kiejtésű beszédet, 

Fogalomkörök 
Bemutatkozás 
Számok 1-től 10-ig 
Színek 
Geometriai formák 
Alapvető testrészek 
megnevezése angol 
nyelven 
Személyes névmások 
használata 
“be” ige használata 
am, is, are 
 
 
 

2
.  

Környezetünk 
Az otthon, lakás bemutatása 
(szobák, helyiségek 
megnevezése). 

Az otthonnal , házzal 
és lakással 
kapcsolatos szavak. 
Szobák, bútorok 
bemutatása. 
Színek és számok 



Hernádnémeti Település 
fontosabb helyeinek 
megnevezése 
Időjárással kapcsolatos 
kifejezések. 
Állatok, gyümölcsök 
megnevezése. 

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. 

Szóbeli interakció 

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 

 
Időjárással 
kapcsolatos szavak 
What’s the weather 
like today? 
It’s.......... 
Állatok a ház körül. 
Házi kedvenceink. 
Gyümölcsök a 
kertben. 
 

3
. 

Az iskola 
Személyes iskolai, illetve 
tantermi eszközök megnevezése. 
 

Iskolaszerekkel 
kapcsolatos szókincs, 
színekkel és 
számokkal 
kapcsolatos szókincs. 
A és an határozatlan 
névelő használata 
What’s this? 
This is a/an..... 
What’s colour is it? 
It’s....... 
 
 

4
. 

Életmód 

Napirend, napszakok ismerete. 

Mindennapi használati tárgyak, 
játékok megnevezése. 

Alapvető ételek megnevezése, 
csoportosítása (pl. egészségesre, 
egészségtelenre). 

Évszaknak megfelelő öltözködés, 
ruhadarabok neve. 

 

Hét napjainak 
ismerete / Days of 
the week 
Napszakok ismerete 
Évszakok 
megnevezése/ 
Seasons 
 
Játékok megnevezése 
Toys 
Kedvenc játék 
What’s your 
favourite toy? 
Ételek neveinek 
megnevezése 
What’s your 
favourite food? 

5
. 

Szabadidő, szórakozás, 
Ünnepek 
Ünnepek. Egyházi ünnepeink ( 
Karácsony, Húsvét) 
Szabadidős játékok, sportok 
megnevezése. 
Közlekedési eszközök neve. 
Játékok megnevezése. 

Symbols of 
Christmas 
Symbol of Easter 
Favourite toys 



igénylő célnyelvi 
gyermekjátékokban; 

részt vesz egyszerű 
interakcióban, ahol a 
kommunikáció a lassabb 
beszéden és ismétlésen 
alapul; 

be tud kapcsolódni az 
egyszerű játékos 
feladatokba; 

képes megválaszolni 
egyszerű kérdéseket a 
közvetlen szükségletek 
vagy jól ismert témák 
területén, illetve azokra 
reagálni; 

tud másoktól dolgokat 
kérni és másoknak dolgokat 
adni; 

képes tevékenységekkel 
reagálni egyszerű tanári 
utasításokra pl. mozgás, 
rajzolás; 

képes a célnyelvi 
normáknak megfelelő 
kiejtés, intonáció és 
beszédtempó utánzás 
alapján történő 
elsajátítására. 

 
 

 
 

 

 

 

 2. Évfolyam Témakörök , fejlesztési követelmények 



 
 Témakörök Fejlesztési Követelmények Fogalomkörök 
1. Személyes vonatkozások, 

család 
Személyes bemutatkozás. 
Család bemutatása rajzok, képek 
segítségével. 
 

Hallott szöveg értése 

Az otthon szerzett 
készségek, személyes 
és szociális 
kompetenciák, 
tanulási képességek. 
Játékok, szituációs 
feladatok az otthoni 
az 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 

Introduction; 
Asking and 
answering 

about one’s 
name – What’s 

your name?; 

I’m .... / My 

name is ..... 

Greetings – 

Hello/Hi 
Introducing a 

friend; 
This is my 

friend. 

How are you? 

Fine, thanks. 

2.  Környezetünk 
Az otthon, lakás bemutatása 
(szobák, helyiségek 
megnevezése). 
Hernádnémeti Település 
fontosabb helyeinek 
megnevezése 
Időjárással kapcsolatos 
kifejezések. 
Állatok, gyümölcsök 
megnevezése. 

Vocabulary 
related to 
rooms in a 

house; 
Where’s the 

....? 

Preposition of 
place – in 

Vocabulary 
related to 
places; 

Vocabulary – 
house, water, 

table, long, 

big; 

Vocabulary 
related to 

pets; 

Talking 
about 

possession –  

Yes/No 
questions 
and short 
answers  

Vocabulary 
related to 

toys; 



tevékenység során 
felhasználni; 

megérti a gyakoribb, 
mindennapi, nagyon 
egyszerű szavakat és 
fordulatokat, amelyek 
a személyével, 
közvetlen 
környezetével 
kapcsolatosak. 

Szóbeli interakció 

Az otthon szerzett 
tapasztalatok, 
készségek, 
személyes és 
szociális 
kompetenciák, 
tanulási képességek, 
a tanuló természetes 
kíváncsisága, 
motivációja. 

 

A tanuló képes 
aktívan részt venni 
az interakciót 
igénylő célnyelvi 
gyermekjátékokban; 

részt vesz egyszerű 
interakcióban, ahol 
a kommunikáció a 
lassabb beszéden és 
ismétlésen alapul; 

be tud kapcsolódni 
az egyszerű játékos 
feladatokba; 

képes 
megválaszolni 
egyszerű kérdéseket 

Talking 
about 

possession –  

She /He /It 

has got .... 

She /He /It 

hasn’t got .... 

 

3. Az iskola 
Személyes iskolai, illetve 
tantermi eszközök megnevezése. 
 
School is great! 
 
Different school 

Vocabulary 
related to 
objects; 

Talking about 
objects –  

What’s this? – 

It’s a(n)..... 

 

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

Vocabulary 
related to food; 

I want ....., 

please. 

Here you are. 

You’re 

welcome. 

Vocabulary 
related to 
clothes; 

Present 
Progressive 

– 
Affirmative 

I’m wearing 

..... 

Vocabulary 
related to 
clothes; 

Present 
Progressive 
– Yes/No 
questions 
and short 
answers 



a közvetlen 
szükségletek vagy 
jól ismert témák 
területén, illetve 
azokra reagálni; 

tud másoktól 
dolgokat kérni és 
másoknak dolgokat 
adni; 

képes 
tevékenységekkel 
reagálni egyszerű 
tanári utasításokra 
pl. mozgás, 
rajzolás; 

képes a célnyelvi 
normáknak 
megfelelő kiejtés, 
intonáció és 
beszédtempó 
utánzás alapján 
történő 
elsajátítására. 

  

Are you 

wearing .....? 

Vocabulary 
related to 
clothes; 

Present 
Progressive 

– 
Affirmative 

She’s 

wearing ..... 

Vocabulary 
related to 
clothes; 

Present 
Progressive 
– Yes/No 
questions 
and short 
answers 

Is she/he 

wearing .....? 

 

5. Szabadidő, szórakozás 
Ünnepek. Egyházi ünnepeink ( 
Karácsony, Húsvét) 
Szabadidős játékok, sportok 
megnevezése. 
Közlekedési eszközök neve. 
Játékok megnevezése. 

Vocabulary 
related to 
Christmas 
Symbols 
 
Traditions in 
Hungary 
Sports 
vocabulary 
Transportation 
Means of 
transport 

 

 

 
 
 
3–4. évfolyam 



  

A 3. évfolyam megkezdésekor a tanulók már két év hallás utáni nyelvtanulási tapasztalattal 
rendelkeznek, felismerik, megértik a rövid szavak, egyszerű mondatok írott alakját. 
Hozzászoktak a célnyelvi óravezetéshez, követik a rövid, egyszerű utasításokat. Már ismernek 
hangzó szövegeket, megtették az első lépéseket a célnyelvi interakció területén, a pozitív tanári 
visszajelzések kialakították az egészséges nyelvhasználói önbizalmat. 

A 3–4. évfolyam egyik legfontosabb célja, hogy fenntartsa a tanulók nyelvtanulás iránti 
pozitív attitűdjét, hogy továbbra is örömüket leljék a nyelvhasználatban. 

A korábbiakhoz hasonlóan fontos cél a beszédértés és a kommunikációs készség fejlesztése, 
amelyben most már nagyobb szerepet játszik az összefüggő beszéd. Ezekhez a fejlesztési 
célokhoz társul az értő olvasás, illetve a célnyelvi írás bevezetése, fejlesztése. Az előző szakasz 
végén a tanulók már nyomtatott formában is megismerkedtek egyszerű szavakkal, rövid 
mondatokkal. Ezek leírása, nyomtatott szövegben való biztos felismerése, kiolvasása ennek a 
szakasznak a feladata. A készségek fejlesztése komplex módon, valós kommunikációs 
helyzeteken alapul. A motiváció fenntartása érdekében fontos, hogy a tanulók a fejlettségi 
szintjüknek megfelelő, változatos feladatokat kapjanak, az ismeretek rögzítése 
tevékenykedtetés útján történjen.  

A témakörök részben ugyanazok, mint az előző fejlesztési szakaszban, de a tantárgyi 
tartalmak gazdagodásának megfelelően bővülnek is. 

Ebben az időszakban jelentősen növekszik a tanulók szókincse, elkezd kialakulni tantárgy-
specifikus szakszókincsük is a célnyelven tanult tantárgyak révén. A célnyelven tanult 
tantárgyak keretében megtanult szavak, kifejezések többségének használatára a célnyelvi 
órákon is van mód, ami kiváló lehetőséget teremt a kreativitás kibontakoztatására és az önálló 
nyelvhasználat fejlesztésére. A tantárgyi integráció kihasználásával a szókincsfejlesztés 
hatékonyabbá válik, több lehetőség adódik az értő olvasás fejlesztésére is. 

Megkezdődik az egyszerűsített szövegezésű, esetenként anyanyelven már ismert mesék, 
történetek feldolgozása. Ez a szövegértési feladatok megoldásán túl dramatizálásra, 
mesemondásra, mesék, történetek rajzos megjelenítésére is lehetőséget ad, teret enged a 
változatos munkaformáknak. Így az anyanyelvi kommunikációval kölcsönhatásban fejlődik a 
célnyelvi kommunikáció, hiszen ebben az életkorban ugyanazokat a játékos kommunikációs 
tevékenységeket végzik mind az anyanyelvi, mind a célnyelvi órákon. Az egyszerűsített 
formában leírt, feldolgozott alkotások révén kialakulhat a tanulók érdeklődése a célnyelvi 
kultúra irodalmi és művészeti alkotásai iránt.  

A tanulók a célnyelv sajátos mondatszerkezeteivel kontextusba ágyazva ismerkednek meg, 
így épülnek be a nyelvhasználatukba. Már sor kerül az egyszerű szabályszerűségek 
tudatosítására, de mindig csak akkor, ha azok a nyelvtanulás során már többször előfordultak, 
ismertté váltak a tanulók számára. Fontos, hogy a szabályszerűségeket a tanulók fedezzék fel, 
és a pedagógus segítségével ők vonják le a következtetéseket.  



Az előző szakaszhoz képest nagyobb hangsúlyt kap az önálló tanulásra való felkészítés, az 
egyéni nyelvtanulási stratégiák kialakítása.  

A szakasz végére az elérendő cél a KER szerinti A1-es szint. 

 
 
3. évfolyam Témakörök, követelmények 
 
 Témakörök Követelmények Fogalomkörök 

1 Család  

Az én   

családom 

   

 

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 

Greetings; 
Colours – red, 
yellow, green, 
blue, orange, 
black, white 

Numbers – 1 – 10  
Wh- questions  

Possessive 
adjectives – my, 

your 

Vocabulary 
related to family 

members 

The verb be – 

I am – I’m; you 

are – you’re; 

Vocabulary 
related to family 

members 

and friends 

The verb be – 

he is – he’s; she 

is – she’s;  it is – 

it’s; 

 

2 Otthon  

Otthonom,  

szűkebb környezetem. 

Kedvenc játékaim. 

 Vocabulary 
related to 
furniture; 

Preposition of 
places; 



Lakóhelyem,  

tágabb környezetem.  

Hernádnémeti  

 Nevezetességek 

Természeti szépségek 

 ( a Hernád folyó ) 
 

néhány konkrét információt ismert 
témájú rövid, egyszerű szövegekből; 

egyre önállóbban alkalmaz néhányat a 
megértést segítő alapvető stratégiák 
közül. 

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. 

Asking and 
answering about 
location – Where 

is the ....? 

  

Vocabulary 
related to rooms 

and furniture; 

Plural; 

 
 

3 Étkezés 

Napi étkezések. 

Kedvenc ételeim, 

És  italaim. 

Egészséges táplálkozás. 
 

Vocabulary 
related to food 

and drink; 

Expressing 
preferences –  

I like; I don’t 

like 

Vocabulary 
related to food 

and drink; 

Asking about Ss’ 
preferences – Do 

you like....? 

Short answers – 

Yes, I do. / No, I 

don’t. 

Vocabulary 
related to meals; 

Healthy and 
unhealthy food; 

Vocabulary 
related to fruit 
and vegetables; 



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. 

Olvasott szöveg értése 

A tanulónak minimális ismeretei 
vannak a célnyelv írott változatának 
sajátosságairól. Az egyszerű szavak, 
nagyon rövid mondatok nyomtatott 

The healthy 
plate 

Survey – What 
do Ss like 

eating? 

 

 

 

Vocabulary 
related to healthy 

and unhealthy 
food and drink, 

 

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

Vocabulary 
related to weather; 

What’s the 

weather like? 

Adjectives 
describing the 

weather 
Vocabulary 

related to parts of 
the day; 

Prepositions of 
time – in; at 

Vocabulary 
related to daily 

routine; 
Telling the time 

5 Öltözködés 
Évszakok és 
ruhadarabok. 
Kedvenc ruháim. 

Vocabulary 
related to 
clothes; 

Present 
Progressive – I 
am wearing.... 

Vocabulary 
related to 
clothes; 

Present 
Progressive – 

Yes / No 
questions and 
short answers 

 



6 Sport 
Testrészek és 
mozgás. 
Kedvenc sportom. 

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. 

Íráskészség 

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

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; 

Vocabulary 
related to 
actions; 

Expressing 
ability – Modal – 

can; can’t 

Vocabulary 
related to 
actions; 

Yes / No 
questions and 

short answers – 
Can you ....? 

 

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

Vocabulary 
related to 

classroom objects; 
this – that; 

Identifying 
classroom objects 
– What’s this?, 

What’s that? 

Vocabulary 
related to 
classroom 
objects; 

Yes/No question 
– Is is a(n) .....? 

Short answers – 
Yes, it is. / No, it 

isn’t. 

  

 

8 Szabadidő 
Szabadidős 
tevékenységek. 
Kedvenc 
időtöltésem. 

Free time activity 
Leisure Centre 
Let’s go to the 
circus 

9 Természet, 
állatok 

Kisállatok. 

 Vocabulary 
related to pets 
and different 



Kedvenc állataim. 

Állatok a ház 
körül. 

Vadon élő és 
állatkerti állatok. 

 

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. 

  

parts of pets’ 
bodies  

Has got 

Vocabulary 
related to parts 

of the body; 

Irregular Plural 

Vocabulary 
related to pets; 

Yes / No 
questions 

Vocabulary 
related to 
animals; 

 
 

10 Ünnepek és 

 hagyományok 

Az én ünnepeim.  

Egyházi ünnepeink 

 ( Karácsony, Húsvét,  

Pünkösd ) 

Ünnepek itthon és  

a célnyelvi kultúrában.  

 
 

Christma
s symbols 

Vocabula
ry related 

to 
traditiona

l 
costumes; 

 

 

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

Vocabulary 
related to 

landscape and 
places of 

entertainment; 
Making 
suggestion – 
Let’s... 

 

4. évfolyam Témakörök, követelmények 



 
 Témakörök Követelmények Fogalomkörök 

1 Család  

Bemutatkozás 

 

   

 

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; 

• What’s your 
name? 

• I’m.../My 
name’s... 

  

• Asking about 
nationality 

• Üdvözlés, 
bemutatkozás 

•Személyes 
információ 
adása/kérése 

• Telefonszám, 
életkor 
megadása 

A / an 
határozatlan 
névelő 

A birtokos eset – 
Whose 

A birtokos 
névmások 

  

  

  

 
 

2 Otthon  

Otthonom,  

szűkebb 
környezetem. 

 • Tárgyak 
helyének 
meghatározása 

• Helyhatározói 
elöljárószavak 

A birtoklás kifejezése 



Lakóhelyem,  

tágabb 
környezetem.  

Hernádnémeti  

 Nevezetességek 

Természeti 
szépségek 

 ( a Hernád folyó 
) 

 

egyre önállóbban alkalmaz 
néhányat a megértést segítő 
alapvető stratégiák közül. 

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 

• Személyes használati 
tárgyak jellemzése 
Térképen tájékozódás 
• Épületek 
helyének 
meghatározása 

• a környék 
jellemzése 

• There is / there 

are szerkezet 

• Határozott / 
határozatlan 
névelő 

 

3 Étkezés 
Napi étkezések. 
Ételek 
Egészséges táplálkozás. 
 

• Beszélgetés az 
ételekről 
• Megszámolhatóság / 
megszámlálhatatlanság 
• Some / Any / No 

• Étel rendelése 
• Ajánlattétel 
Kérdezés mennyiségre 
• how many? / how 

much? Kérdőszavak 
• Beszélgetés a napi 
étkezésekről 
• Beszélgetés az 
étkezési szokásokról 

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

Beszélgetés az 
időjárásról 
Időzónák 
Napszakok 
Az óra ( negyed, fél, 
háromnegyed és egész 
óra) 

5 Öltözködés 
Évszakok és 
ruhadarabok. 
Kedvenc ruháim. 

• Beszélgetés az 
öltözékről 

• Present 
Progressive 

• Why? / 
Because… 

• Beszélgetés az 
öltözékről 



kiejtésére, helyes intonációval 
és megfelelő beszédtempóban. 

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; 

• Present 
Progressive 

• Why? / 
Because… 

 

6 Sport 
Testrészek és mozgás. 
Kedvenc sportom. 

A can módbeli 
segédige 
• Imperative (E/2, T/1: 
let’s) 

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

• Személyes 
információ 
kérése 

• Információ 
csere (first 
name, surname, 
nationality, age, 
school year) 

  

• A legjobb barát 
bemutatása 
• A legjobb barát 
jellemzése, 
preferenciái 
 
 

8 Szabadidő 
Szabadidős 
tevékenységek. 
Kedvenc időtöltésem. 

A szokás és a 
rutinszerű 
cselekvések 
kifejezése 

• Present Simple 
igeidő (állító 
mondatban) • 

• Időhatározói 
elöljárószavak 
(at – on) 

 

9 Természet, 
állatok 

Kisállatok. 

 Állatok megnevezése, 
megismerése, 
jellemzése 
• Birtokos 
névmások 



Kedvenc 
állataim. 

Állatok a ház 
körül. 

Vadon élő és 
állatkerti 
állatok. 

 

képes elmondani egy-egy 
megtanult szöveget a célnyelvi 
normához közelítő kiejtéssel, 
intonációval és 
beszédtempóban. 

Olvasott szöveg értése 

A tanulónak minimális 
ismeretei vannak a célnyelv 
írott változatának 
sajátosságairól. Az egyszerű 
szavak, nagyon rövid mondatok 
nyomtatott képét felismeri, 
jelentésüket többnyire megérti. 

A tanuló képes felismerni az 
anyanyelven és a célnyelven 
történő olvasás közti 
különbséget; 

felismeri és megérti az egyszerű 
mondatokban, rövid 
szövegekben az ismert szavakat 
és kifejezéseket a megértést 
segítő elemekre támaszkodva; 

megérti a különböző műfajú, 
egyszerű, autentikus szövegek 
lényegét;  

egyszerű, 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. 

• Birtok 
kifejezése 

  

• A have got 
szerkezet 

 

 
 

10 Ünnepek és 

 hagyományok 

Az én ünnepeim.  

Egyházi ünnepeink 

 ( Karácsony, Húsvét,  

Pünkösd ) 

Ünnepek itthon és  

a célnyelvi 
kultúrában.  

 
 

• Beszélgetés az 
ünnepekről 

• Present Simple 
vs Prensent 

 Progressive 

 

• Beszélgetés a 
különleges 
alkalmakról 
• Beszélgetés az egyes 
angolszász ünnepekről 

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

• Képesség, 
lehetőség 
kifejezése 

• Engedély 
kérése, 
megadása 

  

• Engedély 
kérése, 
megadása 

• Udvarias 
kérések 

A can módbeli 
segédige 



Íráskészség 

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

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. 

  

A let’s szerkezet 

Preferencia 
kifejezése 

Like / love / 
enjoy / hate + 
ing 

 

 



 

 
Szóbeli és írásbeli szintfelmérő vizsga követelményei 4. évfolyam végén 
 
 
1. Beszédkészség, beszédértés:  
 
a vizsgázó képes legyen magáról, családjáról, hobbijáról, önállóan, 
összefüggően beszélni,  
párbeszédes formában képes legyen kérdésekre választ adni az alábbi témákban:  
színek 
számok 
ételek, itatok 
iskola ( iskolaszerek) 
állatok 
 testrészek 
játékok 
család, barátok 
ruházat 
 közlekedés 
 időjárás 
otthon, lakás 
számok 100-ig 
sport, szabadidő 
idő, napirend 
iskolai tantárgyak  
Egyszerűbb képről való mondatalkotás 
 
 
3. Nyelvtani követelmények: 
határozott, határozatlan névelő 
főnevek és azok egyes és többes száma (-s, -es végződés) 
melléknevek 
személyes- birtokos névmások 
„be” ige és megfelelő alakjai 
„there is”,” there are” szerkezet 
egyszerűbb helyhatározók 
„have/has got” szerkezet 
„can” „can’t” a képesség kifejezésére 
„like, don’t like” E/3 formája 
kérdőszavak: „what, what+noun, where, when, how many” 
igeidők: egyszerű, folyamatos jelen ( alapozás) 
Vonatkozó névmások: who, which, where 



Kérdőszavak: how, how much, how many,  
Időhatározók: after , on, before, during, in 
Helyhatározók: in front of, opposite, next to, among, between, above, under, 
behind 
Az alábbi szerkezetek: „what like” „to be called” „I think” „go for” „good at” 
Melléknevek alapfoka, középfoka, felsőfoka, összehasonlítás, ellentétpárok 
Tőszámnevek, sorszámnevek 
Megszámlálható, megszámlálhatatlan főnevek 
Irányok (left, right, staight) 

 
Írás, olvasás: 
 Rövid definíciók, szövegek megértése és azokhoz kapcsolódó feladatok 
elvégzése  
(párosítás, rövid válaszok, lényegkiemelés )  
Hiányos mondatok, párbeszédek kiegészítése 
Szövegértési feladatok (feleletválasztós tesztek, lényegkiemelés) 
 
Hallott szövegértés 
Párbeszédek meghallgatása hanganyagról, azzal kapcsolatos feladatok elvégzése 
(igaz-hamis, három választásos) 
 
A fejlesztés várt eredményei a 4. évfolyam  végén: 

A1 szintű nyelvtudás. 

A tanuló megérti a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi óravezetést, az 
ismert témákhoz kapcsolódó kérdéseket, rövid megnyilatkozásokat, szövegeket. 

Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal kommunikál. 

Felkészülés után elmond rövid szövegeket. 

Közös feldolgozás után megérti az egyszerű olvasott szövegek lényegét, tartalmát. 

Ismert témákról rövid, egyszerű mondatokat ír, mintát követve önálló írott szövegeket alkot. 
 
 
Ellenőrzés, 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 a négy alapkészség 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 ellenőrzés formái: 

- témazáró dolgozat 
- szóbeli számonkérés 
- írásbeli számonkérés, ezen belül egyszeri alkalommal Response 

szavazórendszer  
-  

Az 1. évfolyamon félévkor, év végén valamint 2. évfolyamon 1. félévkor 
szöveges értékelést kapnak tanulóink. A 2. év folyam végén valamint 3. 4. 
évfolyam félévkor és év végén érdemjeggyel történik az értékelés. 

Témazárók, feleletek alkalmával:  

1 (elégtelen) 0 - 33%  

2 (elégséges) 34 - 54%  

3 (közepes) 55 - 74%  

4 (jó) 75 - 89%  

5 (jeles) 90 -100%  VAGY 

1 (elégtelen) 0 - 50%  

2 (elégséges) 51 - 64%  

3 (közepes) 65 - 75%  

4 (jó) 76 - 90%  

5 (jeles) 91 -100% 

 

 

Javasolt taneszközök: 

- tankönyv 
- munkafüzet 
- füzet 
- digitális tananyag 
- applikációs képek, szókártyák, betűkártyák 
- térképek 
- hanganyag 
- CD lejátszó 



- Laptop 
- tanári kézikönyv 

 

A továbbhaladás minimum követelményei: 

 

A tanulónak a továbbhaladáshoz a fenti témakörök feladataiból összeállított 
dolgozat maximálisan elérhető pontszámának 30%-át kell teljesítenie. 

 

Képes legyen elmondani néhány verset, mondókát és néhány összefüggő 
mondatot önmagáról, minta alapján egyszerű párbeszédet folytatni társaival. 

Ismert szavakat, rövid szövegeket képes legyen elolvasni és megérteni jól ismert 
témában. 

Tanult szavakat, ismerős mondatokat képes legyen lemásolni, minta alapján 
egyszerű, rövid szövegeket alkotni 

 

 

 

 


