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 forrás: https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat   

                   

Bevezetés 

 

A célnyelv oktatásának alapvető célja a Közös európai referenciakerettel (a továbbiakban: KER) 

összhangban a tanulók célnyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A 

kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az általános kompetenciákkal, a világról 

szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel és jártasságokkal, valamint a minden tevékenységhez, így 

a nyelvi kommunikációhoz is nélkülözhetetlen motivációval. 

A korszerű idegennyelv-oktatás a nyelvhasználó szükségleteire épül, ezért tevékenységközpontú. 

Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most vagy a későbbiek során várhatóan fontos 

szerepet játszanak életükben. A nyelvtanulási folyamat középpontjában a cselekvő tanulók állnak, akik a 

célnyelv segítségével kommunikatív feladatokat oldanak meg. A feladatok megoldása során receptív, 

produktív, illetve interaktív nyelvi tevékenységeket végeznek. A tanulási folyamat szervezésében nagy 

jelentősége van a kooperatív feladatoknak és a projektmunkának, amelyek szintén erősíthetik a 

motivációt. Mivel a valóságban a legtöbb megoldandó feladat több készség együttes alkalmazását teszi 

szükségessé, ezért ezeket integráltan tanítjuk.  

A két tanítási nyelvű általános iskolában a célnyelv tanulása és a célnyelven történő tanulás egyszerre 

kezdődik, hogy már kisgyermekkorban kialakuljon és fenn is maradjon a nyelvtanulás iránti pozitív 

attitűd, így az első és a további idegen nyelvek tanulása is sikeres legyen. Ehhez szükséges a folyamatos 

megerősítés, a pozitív tanári visszajelzés, melynek nyomán kialakul a tanulók önbizalma és 

beszédbátorsága. Ebben az oktatási formában kiváló lehetőség nyílik a nyelvi tehetség korai felismerésére, 

kibontakoztatására és fejlesztésére.  

A két tanítási nyelvű általános iskolai oktatás jellemzője a kommunikációs helyzeteken alapuló, játékos 

nyelvtanulás korai megkezdése. A nyelvtanulás során a tanulók fejlettségi szintjüknek, életkori 

sajátosságaiknak megfelelő, ugyanakkor kihívást jelentő érdekes nyelvi tevékenységekben vesznek részt. 

A célnyelvet, amellyel minden esetben valamilyen kommunikációs szituációban, kontextusban 

találkoznak, kezdetben az anyanyelvi fejlődés mintájára sajátítják el. A célnyelvvel való ismerkedés 

középpontjában a kezdeti szakaszban a hallott szöveg értése és a szóbeli interakció fejlesztése áll. Ennek 

következtében kialakul és folyamatosan fejlődik a tanulók beszédészlelése, beszédértése, spontán beszéde 

és beszédbátorsága, ami megfelelő alapot teremt a nyelvi készségek további fejlesztéséhez és 

fejlődéséhez.  

A 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  

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat
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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. 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 B C D E 

1  2. évf. 4. évf. 6. évf. 8. évf. 

2 

Két tanítási 

nyelvű 

képzés 

KER-

szintben 

nem 

megadható 

A1 A2 B1 

3 

Első idegen 

nyelv 

(általános 

képzés 

esetén) 

 

- 
KER-

szintben 

nem 

megadható 

A1 A2 

                                                 
1 A nem két tanítási nyelvű képzés követelményszintjeit tájékoztatásul tartalmazza ez a kerettanterv. 
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4 

Második 

idegen 

nyelv 

 

- 
- - - 

* 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 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 
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kerettanterv minden fejlesztési szakaszban a tanulók életkorához, szükségleteihez alkalmazkodó új 

témaköröket is javasol. Az ajánlott témakörök listája kitekintést ad a célnyelvi kultúrákra, és ily módon 

biztosítja az interkulturális kompetenciák fejlesztését is. Azon túl, hogy a tanulók magas szinten sajátítsák 

el a célnyelvet, az is fontos feladat, hogy tanulmányaik során a célnyelvi országok civilizációja mellett 

más kultúrákat is megismerjenek, elfogadjanak, és olyan kommunikációs helyzeteket is kipróbálhassanak, 

amelyekben a kommunikációs partnernek nem anyanyelve a célnyelv. 

A kerettanterv a kétéves fejlesztési ciklusok végén a fejlesztési egységek céljaiból és tartalmából 

kiindulva határozza meg a fejlesztés várható eredményét, kapcsolódva a szakasz végére előírt KER-

szinthez.  

 

 

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. 

 A tankönyv az alsótagozatos angol nyelvi tanterv követelményeit legalább 90%-ban fedje. 

 A tananyag illeszthető legyen a tantervben megadott éves óraszámokhoz. 
 

A kiválasztott tankönyvek: 
 

Let’s Explorer 1.        Oxford Kiadó 

Let’s Explorer 2.        Oxford Kiadó 

Young Explorer 1.     Oxford Kiadó 

Full Blast 1 Plus         MM Publications 

Full Blast 2 Plus         MM Publications 

Full Blast 3 Plus         MM Publications 

Full Blast 4 Plus         MM Publications 

 

 

Célok és megvalósulás 

Emelt tantervű óraháló az elsőtől a negyedik osztályig 
 

Évfolyam 1. 2. 3. 4. 

Heti 

óraszám 

4 4 4 5 

Éves 

óraszám 

144 144 144 180 

Tananyag Let’s 

Explorer 1.         

Let’s 

Explorer 2.         

Young 

Explorer 1 

Full Blast 

Plus 1 

KER 

szint 

KER 

szintben 

KER 

szintben 

KER 

szintben 

A1- 
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nem 

mérhető 

nem 

mérhető 

nem 

mérhető 

 

 

1. és 2. évfolyam 

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

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

nyelvek tanulása iránt a pozitív attitűd és a tartós motiváció kialakításával. Fontos cél továbbá, hogy a 

nyelvtanulás a kezdetektől élmény, érdekes tapasztalat legyen a tanulók számára.  

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

szövegértés fejlesztésével történik a kommunikatív kompetenciák megalapozása. A nyelvtanulás a tanulók 

által értelmezhető szituációkban, kommunikációs helyzetekben, a beszélt nyelven keresztül valósul meg, 

játékokra, dalokra, mondókákra, rövid párbeszédek feldolgozására épülő kreatív és motiváló folyamat 

során. Az egyre bővülő feladatok, kommunikációs helyzetek révén megtanulják kifejezni magukat az 

adott szituációkban, megismétlik, utánozzák a hallottakat. A hallott szövegeket cselekvéshez, szituációhoz 

kötik, így azok megértése és felidézése is könnyebbé válik. 

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

szóbeli interakciónak. A nonverbális eszközökkel támogatott hallott szöveg segíti a tanulókat abban, hogy 

kikövetkeztessék és megértsék a mondanivaló lényegét. Az élő beszéd, kommunikáció egyúttal mintát 

nyújt a kifejezések használatára, amelyeket kellő ismétlés, gyakorlás után már egyedül is képesek 

alkalmazni. A kisgyermekkori, hallás utáni nyelvtanulás nagymértékben segíti a szókincs bővülését, a 

kiejtés, az intonáció, a beszédtempó célnyelvnek megfelelő fejlesztését. 

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

való támogatásának: a testbeszédnek, képeknek, tárgyaknak, történetek eljátszásának. A saját tapasztalás, 

tevékenység útján rögzült kifejezések a későbbiekben könnyen előhívható ismeretekké válnak. Ezek a 

tevékenységek fejlesztik a gyermeki kreativitást, lehetőséget adnak arra is, hogy megtanuljanak élni a 

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

érzékszervükkel részt vegyenek a nyelvi tevékenységekben, kapjanak vizuális megerősítést, és kézbe 

vehető tárgyakat is használjanak a nyelvtanulás során. 

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

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

ismerkedhetnek az egyszerűbb szavak szóképével, illetve rövid, nyomtatott formában megjelenő 

mondatokkal.  

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

egymással kölcsönhatásban fejlődnek. Fontos a változatos tevékenységformákra lehetőséget nyújtó 

célnyelvi óravezetés. A vizuális elemekben gazdag tantermi környezet és eszközrendszer ösztönzi a 

tanulókat a nyelvi tevékenységekben való aktív részvételre. Az infokommunikációs eszközök bevonása 

már ebben az életkori szakaszban is segít a megértésben, és motiváló hatással bír. 

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

nyelvtanulást segítő eszközzel vagy információforrással. 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. 
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1. évfolyam 
 

Javasolt tananyag: Let’s Explorer 1, Oxford Kiadó 

Éves óraszám: 144/év, 4 óra/hét + 36 óra tehetséggondozás  

Témakörök 
 

 

Témakör óraszám 

1. Üdvözlés, köszönés / Hello! Greetings   15 

2. Iskola / School   15 

3. Kedvenc játékaim / Toys   15 

4. Háziállatok / The farm, animals   16 

5. Család, családi ünnepek / Family, celebrations   16 

6. Étkezés, ételek / Food   16 

7. Numbers, Christmas, Carnival   16 

8. Let’s introduce the ABCs    5 

Szabadon felhasználható: 

 további ünnepek: Easter, Halloween, Thanksgiving 

 gyümölcsök, zöldségek (vásárlás) 

 állatok 

 időjárás 

 a ház részei 

  30 

Összesen: 144 

 

 

 

 

Témakörök az 1. évfolyam számára 

Témakör Kapcsolódási pontok 

Üdvözlés, köszönés Környezetismeret: 

baráti kapcsolatok, 

iskolai közösségek megismerése 

Iskola Környezetismeret: 

Iskolai közösségek megismerése 

Kedvenc játékaim Matematika, halmazok 

Étkezés, ételek Környezetismeret; technika, életvitel és 

gyakorlat: egészséges életmód. 

Matematika: halmazok. 

Családi ünnepek Erkölcstan:  társas kapcsolatok, szokások 

Szűkebb környezetem Környezetismeret: 

technika, életvitel, életmód 

Állatok, háziállatok Környezetismeret, élőlények csoportosítása 

lakóhelyük szerint, Matematika 
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Fejlesztési célok és feladatok egységenként 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A tanuló magával hozza meglévő tapasztalatait, elképzeléseit.  

Otthon és az óvodában szerzett készségek, személyes és szociális 

kompetenciák, tanulási képességek, a tanuló természetes 

kíváncsisága, motivációja. 

Játékok, szituációs feladatok az otthoni és az óvodai életből. 

Tantárgyi fejlesztési 

célok 

A tanuló képes követni a nonverbális elemekkel erősen 

támogatott idegen nyelven 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) képes megjeleníteni; 

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. 

Az életkornak megfelelő, ismert témakörhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű szövegek 

bemutatásának követése.  

Tanári beszéd és/vagy hangzóanyag hallgatása, együttmondása után közös vagy önálló 

ismétlés. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Gyermekdalok, gyermekversek, mondókák, képekkel illusztrált történetek, cselekvéssorok, 

mesék, rövidfilmek, tanárral, tanulótársakkal, folytatott rövid párbeszéd, tanári beszéd 

 

Fejlesztési egység                            Szóbeli interakció 
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Előzetes tudás 
A tanuló magával hozza meglévő tapasztalatait, elvárásait.  

Tantárgyi fejlesztési 

célok 

A tanuló képes aktívan részt venni az interakciót igénylő célnyelvi 

gyermekjátékokban; 

Részt vesz egyszerű interakcióban, ahol a kommunikáció a lassabb 

beszéden és ismétlésen alapul; 

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. 

Ismert témákhoz kapcsolódó egyszerű nyelvi eszközöket és nonverbális elemeket tartalmazó 

rövid párbeszéd eljátszása társakkal, tanárral. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, mondókák, gyermekversek, rövid, képpel illusztrált történetek, rövid párbeszédek  

 

Kommunikációs eszközök  

1.A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

 

 
Kezdeményezés és válasz 

Megszólítás Excuse me. Pardon? 

Köszönés Good morning. 

Hello Polly. 

Hello, how are you? 

Hi! 

Good morning. 

Hello Jack. 

Very well, thank you. 

And how about you? 

Hi! 

Elköszönés 

 

 

 

 

Goodbye. 

Bye-bye! 

Good night 

Take care.. 

Goodbye. 

Bye! 

Good night. 

Thanks. Bye! 

Köszönet és arra reagálás Thanks. 

Thank you very much. 

Thanks a lot.  

Not at all. 

You are welcome. 

No problem. 
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Bemutatkozás, bemutatás My name is…  Hello. 

Hi!  

Érdeklődés hogylét iránt 

és arra reagálás 

How are you today? 

What’s the matter? 

 

Fine. / OK / All right. 

Much better, thanks. 

 Not very well, I am 

afraid. 

Bocsánatkérés és arra 

reagálás 

I am sorry. I am very sorry. That’s all right. 

 

Gratulációk, jókívánságok 

és arra reagálás 

Happy Christmas /New Year/Birthday! 

 

Happy Christmas 

/New Year/ Birthday! 

 

 

2. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Valaki igazának az 

elismerése és el nem 

ismerése 

You are right. You are wrong. 

Are you kidding? Are you sure? 

That’s right. 

No way. 

3. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

 

Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása 

What is it? 

What’s it in English? 

 

It’s…/ That’s…/  

 

Információ kérés, adás 

 

Are you all right? Yes, I am. 

 

Tudás, nemtudás Where is she? I have no idea 

4. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

 

Kérés és arra reagálás Give me a pen. 

 

 Here you are. 

. 

 

 

 

Fogalomkörök  

 
Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, történés, 

létezés kifejezése 

 ’be’ I am ... 

What’s your name? 

My name is ... 

  Imperatives Stand up. 

  What’s this? 

Is it a ... 

It’s an apple. 

Yes it is / No, it isn’t.. 
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Birtoklás kifejezése  ’have got’ 

’have got’ in questions 

and negatives 

I have got a ..... 

Have you got a ...? 

Yes/No. 

I haven’t got ... 

Térbeli viszonyok Helymeghatározás   Adverbs 

Here, there,  

In, on, under, between, 

in front of 

Where is the ball? 

Where are the shoes? 

Mennyiségi viszonyok  Singulars and plurals 

Regular and irregular 

plurals 

Boys, girls, 

Children, people, men, 

women … 

  Cardinal numbers 1-20  

Minőségi viszonyok  Question forms How old are you? 

Are you happy? 

What colour is it? 

What do/don’t you 

like? 

Is it good/bad for you? 

His shirt is green. 

Her shoes are brown. 

Logikai viszonyok  Linking words And/or 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 Articles 

 

Presonal pronouns 

 

Demostrative pronouns 

 

A, an, the 

 

I, he, they… 

Me, him, them 

This, that 

 

 

2. évfolyam 
 

Javasolt tananyag: Let’s Explorer 2, Oxford Kiadó 

Éves óraszám: 144/év, 4 óra/hét + 36 óra tehetséggondozás  
 

 

Témakör óraszám 

1. Újra együtt, üdvözlés, köszönés / Hello again! Greetings 15 

2. Mozgás, cselekvések / Let’s play 15 

3. Utazás, közlekedési eszközök / Travelling, let’s go 15 

4. A ház részei, bútorok / At home, furniture 15 

5. A kertben / In the garden 15 

6. Testrészek / Parts of the body 15 

7. Az angol ABC, ünnepek / ABC, Christmas, Ester 15 

Szabadon felhasználható: 

       Ünnepek: Halloween, Carnival, Thanksgiving 

 Időjárás, évszakok, napszakok 

 Zöldségek, gyümölcsök (vásárlás) 

39 
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 Számok 11-20 

 Épületek  

Összesen: 144 

 

 

Témakörök a 2. évfolyam számára 

Témakör Kapcsolódási pontok 

Újra együtt, üdvözlés   

Közlekedési eszközök Környezetismeret, Matematika 

A kertben Környezetismeret 

Étkezés Környezetismeret: az ember megismerése; 

egészsége, tápanyagok, étrend 

Testrészek, mozgás Környezetismeret, családi kapcsolatok, 

technika, életvitel, életmód 

A ház részei, bútorok Környezetismeret; technika, életvitel és 

gyakorlat. Matematika: halmazok. 

Ünnepek: Karácsony, húsvét Erkölcstan: társas kapcsolatok, szokások 

 

Fejlesztési célok és feladatok egységenként 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

Aktív részvétel az órai tevékenységekben, a célnyelvi óravezetés 

követése, az egyszerű tanári utasítások és kérdések valamint a 

korábban feldolgozott szövegek megértése, begyakorolt rövid 

párbeszédek követése.  

Tantárgyi fejlesztési 

célok 

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 tudjon ezekből 

következtetni a szövegek témájára;  
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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. 

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 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

Aktív részvétel az órai tevékenységekben, a célnyelvi óravezetés 

követése, az egyszerű tanári utasítások és kérdések, valamint a 

korábban feldolgozott szövegek megértése. Begyakorolt rövid 

párbeszédekben, interakciót igénylő tevékenységekben való 

részvétel egyszerű nyelvi eszközök alkalmazásával.  
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Tantárgyi fejlesztési 

célok 

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 közös előadására;  

képes az ismert szöveg célnyelvi normákhoz közelítő kiejtésére, 

helyes intonációval és megfelelő beszédtempóban. 

A fejlesztés tartalma 

A mondanivaló nonverbális elemekkel (pl. testbeszéddel, hanglejtéssel, vizuális eszközökkel) 

támogatott kifejezése bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel. 

Rövid válaszokkal, cselekvéssel való reagálás ismert témákhoz vagy osztálytermi 

szituációkhoz kapcsolódó, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre, 

kérésekre, felszólításokra. 

Egyszerű kérdések feltevése ismert témákhoz, osztálytermi szituációkhoz, egyéni 

szükségletekhez kapcsolódva. 

Egyszerű nyelvi eszközöket és nonverbális elemeket tartalmazó rövid párbeszéd eljátszása 

társakkal. 

Begyakorolt beszédfordulatokkal való kommunikálás (pl. bemutatkozás, bemutatás, üdvözlés, 

köszönés, alapvető információ kérése és adása saját magáról, társairól, közvetlen 

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

Meg nem értés esetén nonverbális elemekkel, pl. testbeszéddel támogatott ismétlés, 

magyarázat kérése. 

Néhány egyszerű, a beszélgetés strukturálása szempontjából fontos elem megismerése és 

alkalmazása (pl. beszélgetés kezdeményezése, figyelemfelhívás). 

Hallott, látott jelenségekre (pl. váratlan osztálytermi történésekre, időjárással kapcsolatos 

megfigyelésekre) való reagálás egyszerű nyelvi eszközökkel. 

Dalok, mondókák, versek, mesék, történetek előadásában, szóbeli nyelvi játékokban való 

aktív részvétel.  

Nonverbális elemekkel támogatott történet elmondásába való bekapcsolódás az ismert 

szavak, kifejezések, beszédfordulatok szintjén. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, mondókák, versek, mesék, illusztrált történetek, mozgással kísért rövid 

cselekvéssorok, kérdések, rövid párbeszédek, dramatizált jelenetek, néhány mondatos 
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leírások, egyszerű felszólítások, kérések, információ hiányán illetve különbözőségén alapuló 

szövegek 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 

Aktív részvétel az órai tevékenységekben, a célnyelvi óravezetés 

követése, az egyszerű tanári utasítások és kérdések valamint a 

korábban feldolgozott szövegek megértése. Néhány összefüggő 

mondat elmondása önmagáról és a tanult témákról. A megismert 

versek, mondókák felidézése. 

Tantárgyi fejlesztési 

célok 

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;  

használjon néhány egyszerű nyelvtani szerkezetet és mondatfajtát; 

kötőszavakkal kapcsoljon 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.  

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 
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Dalok, versek, mesék, rövid történetek, cselekvéssorok, leírások (pl. tanulói munka 

bemutatása), rövid szerepek, interaktív feladatok 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A tanulónak minimális ismeretei vannak célnyelv írott változatának 

sajátosságairól. Az egyszerű szavak, nagyon rövid mondatok 

nyomtatott képét felismeri, jelentésüket többnyire megérti. 

Tantárgyi fejlesztési 

célok 

A tanuló képes felismerni az anyanyelven, illetve a célnyelven 

történő olvasás közti különbséget; 

felismeri és megérti 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. 

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). 

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). 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 
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Előzetes tudás 

A tanulónak kevés tapasztalata van a célnyelven való írás területén. 

Az egyszerű, rövid szavakat, mondatokat felismeri, megérti. A 

tanult, rövid szavakat le tudja másolni. 

Tantárgyi fejlesztési 

célok 

A tanuló képes felismerni az anyanyelven, illetve a tanult 

célnyelven történő írás közti különbséget; 

ismeri az adott nyelv ábécéjét; 

különböző nyelvi tevékenységek során másoljon, illetve írjon le 

rövid szavakat, mondatokat; 

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 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). 

  

 

Kommunikációs eszközök  

1.A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

 

 
Kezdeményezés és válasz 

Megszólítás Excuse me. Pardon? 

Köszönés Good morning. 

Hello Mum. 

Hello, how are you? 

Hi! 

Good morning. 

Hello Jack 

Very well, thank you. 

And how about you? 

Hi! 
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Elköszönés 

 

 

 

 

Goodbye. 

Bye-bye! 

Good night. 

Take care. 

Goodbye. 

Bye! 

Good night. 

Thanks. Bye! 

Köszönet és arra 

reagálás 

Thanks. 

Thank you very much. 

Thanks a lot.  

 

Not at all. 

You are welcome. 

No problem. 

Bemutatkozás, 

bemutatás 

My name is…I/Can I?  Hello. 

Hi!  

Pleased to meet you. 

Nice to meet you.  

Érdeklődés hogylét 

iránt és arra reagálás 

How are you today? 

What’s the matter? 

Fine. / OK / All right. 

Much better, thanks. Not 

very well, I am afraid. 

Bocsánatkérés és arra 

reagálás 

I am sorry. I am very sorry. That’s all right. 

 

Gratulációk, 

jókívánságok és arra 

reagálás 

Happy Christmas/New year/Birthday! 

 

Happy Christmas /New 

Year/ Birthday! 

 

Telefonon bemutatkozás Hello, this is Mary Smith speaking.  

 

2. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Véleménykérés, és arra 

reagálás 

Is it OK? Yes / No. 

Valaki igazának az 

elismerése és el nem 

ismerése 

You are right. You are wrong. 

That’s right. 

 

 

Tetszés, nem tetszés Do you like snakes? 

Yuk! Yummy. 

I think it’s great. I don’t 

like it. 

Akarat, kívánság Do you want a sandwich? I want an ice-cream, 

please. 

3. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

 

Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása 

What is it? 

What’s it in English? 

 

It’s…/ That’s…/  

It’s big and comfortable. 

Információ kérés, adás 

 

Are you all right? Yes, I am. 

 

Tudás, nemtudás Where is she? I have no idea 
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4. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

 

Kérés és arra reagálás Give me a pen. 

 

Here you are.  

Javaslat és arra 

reagálás 

Let’s go to the cinema tonight. Good idea. 

Kínálás és arra 

reagálás 

Have an orange.  

Here you are. 

Yes, please. No, thank 

you. 

Thank you. 

5. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

 

Visszakérdezés, 

ismétléskérés 

Can you spell it for me?  

Nem értés, betűzés 

kérése, betűzés 

Sorry, I don’t understand. 

 

 

 

Fogalomkörök 

 
Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, történés, 

létezés kifejezése 

Jelenidejűség ’be’ I am happy. 

  Present Progressive What are you doing? 

  Present Simple How old are you? 

How do you feel? 

Do you like …? What is 

it like? 

  Imperative Go and see! 

  ’-ing’ form I like swimming. 

  Verb ’have got’ I have got a/an…  I 

do/play … 

 

Birtoklás kifejezése  ’have got’ 

’have got’ in questions 

I have got coins and 

badges. 

Have you got a …? 

Yes/ No. 

 

  Possessive adj. My, your, his/her/its, 

our, their dog  

This is Ruby. Her book 

is red. 
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  Genitive ’s 

 

Polly’s brother 

Whose? 

Lisa’s friends are 

great. 

Térbeli viszonyok Irányok, 

helymeghatározás  

Prepositions, 

Prepositional Phrases, 

Adverbs 

Here, there, in, on, 

under, opposite, next 

to, between, … 

There is/there are … 

This is/these are … 

How many …  can you 

see? 

There is a … in/on/near 

the … 

  Directions Turn left. Turn right. 

Időbeli viszonyok Időpont When? 

What’s the time? 

 

Now, 

It’s eight.  

 

 Gyakoriság How often? I often play computer 

games. 

Mennyiségi 

viszonyok 

 Singulars and plurals 

Regular and irregular 

plurals 

Boys, girls, 

Children, people, men, 

women … 

  Cardinal numbers 1-20  

  Countable nouns 

Uncountable nouns 

How many toys have 

you got? 

How much food have 

you got? 

  How much?  Some, any Is there any bread? 

Are there any eggs? 

Minőségi viszonyok  Question forms 

 

 

 

What do/don’t  you 

like? 

Is it good/bad for you? 

Modalitás  Can (ability) 

 

Must / mustn’t 

I can swim. 

I can use a computer. 

You must wear a 

helmet. 

You mustn’t eat a lot. 

Logikai viszonyok  Linking words 

And , but, or 

 

Why? Because 

A like apples but not 

oranges. 

 

 

Why do you eat apples. 

Because I like them. 
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Szövegösszetartó 

eszközök 

 Articles 

 

Some+plural noun 

any+plural noun 

Some +singular noun  

Any +singular noun 

 

 

Nominative and 

Accusative of personal 

pronouns 

 

Demonstrative 

pronouns 

A, an, the 

 

There are some pencils 

in the bag. 

Have you got any 

sisters? 

I haven’t got any 

matchboxes. 

. 

I, he, they… 

Me, him, them… 

 

 

This, that, these, those 

 

 

 

Értékelési rendszer 1. -2. évfolyamon:  

 
A tanuló továbbhaladásának követelményeit az iskola pedagógiai programja tartalmazza. 

Jelen helyi tanterv javaslata: a tanuló legyen képes az év végi kimenet mérésekor a szókincs, 

beszédkészség, beszédértést és íráskészséget mérő feladatokat legalább 30 %-ban, a nyelvhelyességet 20 

%-ban teljesíteni. 

 

Értékelési szempontok: minden készséget, és a nyelvhelyességet külön-külön értékelünk. 

 

Az értékelés módjai: 

 

– önértékelés  

– tanulói értékelés (pár-, csoportmunkában) 

– szóbeli értékelés; 

– írásbeli, főleg ösztönző-formáló (formatív) értékelés; 

– minősítő-szelektáló (szummatív)  

– összegző-lezáró értékelés (osztályzás) 
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A Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskolában alkalmazott 

  

Módszerek:  

– -csoportmunka 

– -szituációs gyakorlatok az adott témakörnek megfelelően 

– -project munkák készítése ünnepek, országismeret keretében 

 

Eszközök használata: 

– -Internet 

– -ppt alkalmazása 

– -Smart tábla eszközhasználata 

– -Wordwall 

– -Multi Rom interaktív CD 

 

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 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 
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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 

 

Javasolt tananyag: Young Explorer 1, Oxford Kiadó 

Éves óraszám: 180/év, 5 óra/hét 
 

 

Témakör óraszám 

1. Üdvözlés / Hello! Greetings 16 

2. A szabadban, kirándulás / In the country 19 

3. Sport, szabadidős tevékenységek / Let’s play 19 

4. Öltözködés / Clothes 19 

5. Lakókörnyezetünk: Az én szobám, bútorok / My bedroom 19 

6. Állatok, vadállatok / Wild animals 19 

7. Kempingezés, túrázás / Camping 19  

Szabadon felhasználható: 

 Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi 

sajátosságokkal való kiegészítés (saját iskolám, iskolám 

ünnepei, hazám és/vagy célnyelvi országok ünnepei, 

szokásai, Halloween, Christmas, Valentine's Day, Easter, 

Mother's Day stb.) 

és/vagy 

 Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek 

begyakorlása, elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek 

megfelelően 

és/vagy 

 Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmunkák 

készítése egyéni, pár-, vagy csoportmunkában 

 

14 

Összesen: 144 

 

 

 

 

 

Témakörök a 3. évfolyam számára 

Témakör Kapcsolódási pontok 

Üdvözlés Baráti kapcsolatok, 
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iskolai közösségek 

A szabadban, kirándulás Környezetismeret, 

életvitel, életmód 

Öltözködés Környezetismeret 

Állatok, vadállatok Környzetismeret:  

Állatok csoportosítása 

Életvitel, életmód 

Lakókörnyezetünk Környezetismeret: 

technika, életvitel, életmód 

Sport, szabadidős tevékenységek Testnevelés: 

mozgásos játékok, sportok, 

egészséges életmód 

Kempingezés, túrázás Környezetismeret 

Életvitel, életmód 

 

 

Fejlesztési célok és feladatok egységenként 
 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, 

ismeretek, készségek, személyes és szociális kompetenciák, 

tanulási képességek, a tanuló természetes kíváncsisága, 

idegennyelv-tanulás iránti motivációja. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló követi a nonverbális elemekkel támogatott és 

egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi 

óravezetést. 

A tanuló megérti az osztálytermi tevékenységekre vonatkozó, 

nonverbális eszközökkel támogatott, rövid és egyszerű tanári 

utasításokat. 

Megérti az ismert témákhoz kapcsolódó, egy-egy szóból, rövid 

mondatból 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 
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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. 

 

 

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 tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

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 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. 
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A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Gyermekdalok, gyermekversek, mondókák, mesék, mozgással kísért rövid cselekvéssorok, 

kérdések, rövid párbeszédek, néhány mondatos leírások. 

 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, 

ismeretek, készségek, személyes és szociális kompetenciák, 

tanulási képességek, a tanuló természetes kíváncsisága, 

idegennyelv-tanulás iránti motivációja. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló elmond rövid, egyszerű szövegeket.  

Társaival közösen előad egyszerű szöveget, párbeszédet, tanári 

segítséggel. 

Számára ismert témákról, a környezetében előforduló tárgyakról, 

élőlényekről, eseményekről beszél röviden, összefüggően, 

nonverbális elemekkel támogatva. 

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). 

 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

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 tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló észreveszi az anyanyelven, illetve a tanult idegen nyelven történő 

olvasás közötti különbségeket.  
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Képes ismert szavak néma olvasására és megértésére, valamint tanári 

minta után a szavak helyes felolvasására. 

Képes rövid szöveg közös megismerése és feldolgozása után az önálló 

olvasására. 

Bekapcsolódik olvasást igénylő játékos nyelvi tevékenységekbe.  

Követi az ismert témákról elhangzó szöveg írott változatát. 

Felfedezi az ismert szavakat és kifejezéseket idegen forrásban. 

Megtapasztalja az önálló célnyelvi olvasás élményét. 

A fejlesztés tartalma 

Szavak, kifejezések elolvasása és kapcsolódó tevékenységek elvégzése (pl. tantermi tárgyak 

felcímkézése, szavak és képek párosítása, dominó játék, szókártyákból mondatvariációk 

összeállítása). 

Egyszerű szövegek elolvasása és annak alapján megfelelő cselekvések, cselekvéssorok eljátszása, 

elvégzése (pl. papírtávcső vagy gyümölcssaláta készítése). 

Egyszerű szövegek értő olvasása (pl. mesék, történetek, képregények, párbeszédek). 

Tanárral közös meseolvasás, bekapcsolódás a történet elolvasásába az ismert szavak használatával. 

Egyszerű írásbeli üzenetek elolvasása és megértése (pl. dicsérő kártyák, jókívánságok, osztálytermi 

utasítások). 

Ismert dalok szövegének követése, olvasása a képernyőn vagy a kivetítőn (pl. karaoke). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Szó- és mondatkártyák, feliratos poszterek és képek, társasjátékok, egyszerű képregények, 

képeskönyvek, mesék, gyermekdalok, gyermekversek, mondókák, feliratok, brosúrák, ismertetők, 

táblák, célnyelvi szövegeket tartalmazó csomagolóeszközök, videofelvételek, animációs filmek, 

dalok, mondókák animált változata. 

 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

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 tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló észreveszi az anyanyelvén, illetve a tanult idegen nyelven 

történő írás közötti különbségeket.  

A tanuló ismeri az adott nyelv ábécéjét. 

Különböző nyelvi tevékenységek során lemásol, illetve leír rövid 

szavakat, mondatokat. 

Bekapcsolódik írást igénylő játékos nyelvi tevékenységekbe. 

A fejlesztés tartalma 
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Játékos írásbeli feladatok készítése és megoldása a szavak szintjén (pl. keresztrejtvény, szókereső, 

akasztófa, tárgyak, képek részeinek felcímkézése, rímpárok alkotása, szógyűjtés). 

Játékos írásbeli feladatok készítése és megoldása a szószerkezetek, rövid mondatok szintjén (pl. 

képregény rajzolása, s ezekhez szövegbuborékok írása; tárgyak, képek részeinek felcímkézése, 

üzenőfal létrehozása).  

Játékos írásbeli feladatok készítése és megoldása a szöveg szintjén (pl. mesekönyv, kiskönyv 

összeállítása, rímek, egyszerű versikék írása, képeslap, meghívó írása, egyszerű társasjáték 

tervezése, szabályainak megfogalmazása tanári segítséggel). 

Ismert szavakat tartalmazó nyelvi fordulatok (pl. rímpárok) felfedezése és minta után való önálló 

alkotása. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Egyszerű hétköznapi témájú írott szövegek a szavak, kifejezések, egyszerű mondatok és rövid 

szövegek szintjén. 
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Kommunikációs eszközök A1- 

1.A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

 

 
Kezdeményezés és válasz 

Megszólítás Excuse me. Pardon? 

Köszönés Good morning. 

Hello Tom. 

Hello, how are you? 

Hi! 

Good morning. 

Hello Mary. 

Very well, thank you. And how 

about you? 

Hi! 

Elköszönés 

 

 

 

 

Goodbye. 

Bye-bye! 

Good night. 

Take care. 

Goodbye. 

Bye! 

Good night. 

Thanks. Bye! 

Köszönet és arra reagálás Thanks. 

Thank you very much. 

Thanks a lot.  

It’s very kind of you. 

Not at all. 

You are welcome. 

No problem. 

Don’t mention it. 

Bemutatkozás, bemutatás My name is…I/Can I?  Hello. 

Hi!  

Pleased to meet you. Nice to 

meet you.  

Érdeklődés hogylét iránt 

és arra reagálás 

How are you feeling today? 

What’s the matter? 

Fine. / OK / All right. Much 

better, thanks. Not very well, I 

am afraid. 

Bocsánatkérés és arra 

reagálás 

I am sorry. I am very sorry. That’s all right. 

 

Gratulációk, jókívánságok 

és arra reagálás 

Happy Christmas/New year/Birthday! 

 

Happy Christmas /New Year/ 

Birthday! 

 

Telefonon bemutatkozás Hello, this is Mary Smith speaking.  

 

2. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Véleménykérés, és arra 

reagálás 

What do you think? How do you like it? Is 

it OK if I …? 

I think it is rather strange. I 

like it. 

Valaki igazának az 

elismerése és el nem 

ismerése 

You are right. You are wrong. 

That’s right. 

No way! Are you kidding? Are you sure? 

 

Tetszés, nem tetszés Do you like snakes? 

Yuk! Yummy. 

I think it’s great. I don’t like 

it. 

Akarat, kívánság Do you want a sandwich? I want an ice-cream, please. 
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5. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

 

Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása 

What is it? 

What’s it in English? 

 

It’s…/ That’s…/  

It’s big and comfortable. 

Információ kérés, adás 

 

Are you all right? 

? 

Yes, I am. 

 

Tudás, nemtudás Where is she? I have no idea 

6. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

 

Kérés és arra reagálás  

 

  

. 

Javaslat és arra reagálás Let’s go to the cinema tonight. Good idea. 

Kínálás és arra reagálás Have an orange.  

Here you are. 

Yes, please. No, thank you. 

Thank you. 

7. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

 

Visszakérdezés, 

ismétléskérés 

Can you spell it for me? It spells… 

Nem értés, betűzés kérése, 

betűzés 

Sorry, I don’t understand. 

 

 

 

Fogalomkörök A1- 

 
Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, történés, 

létezés kifejezése 

 Present Progressive What are you doing? 

  Present Simple How old are you? 
How do you feel? 
Do you like …? What is it like? 

  Verb ’have got’ I have got a/an…  I do/play … 

 

Birtoklás kifejezése  ’have got’ in questions Have you got a …? Yes/ No. 
 

  Possessive adj. My, your, his/her/its, our, 

their dog  

 

  Genitive ’s 

 

Kate’s brother 

Whose? 
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Térbeli viszonyok Irányok, 

helymeghatározás  

Prepositions, 

Prepositional Phrases, 

Adverbs 

Here, there, on the left, on 

the right, in, on, under, 

opposite, next to, between, 

… 
There is/there are … 
This is/these are … 
How many …  can you see? 
There is a … in/on/near the … 

Időbeli viszonyok Időpont When? 

What time? 

What’s the time? 

 

Now, 

It’s eight.  

 

Mennyiségi 

viszonyok 

 Singulars and plurals 

Regular and irregular 

plurals 

Boys, girls, 

Children, people, men, 

women … 

  Cardinal numbers 1-30  

  Countable nouns 

 

Uncountable nouns 

How many toys have you 

got? 

 

. 

Minőségi viszonyok  Question forms What do/don’t  you like? 
Is it good/bad for you? 

 

Modalitás  Can (ability) I can swim. 

Logikai viszonyok  Linking words And/or 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 Articles 

 

Some+plural noun 

any+plural noun 

Some +singular noun  

Any +singular noun 

 

 

Nominative and 

Accusative of personal 

pronouns 

 

Demonstrative 

pronouns 

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 

glass. 

 

I, he, they… 

Me, him, them… 

 

This, that, these, those 
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Célok és feladatok 

Az idegen nyelvek tanítása eltér a többi tantárgyétól abból a szempontból, hogy nem a tartalmi 

ismeretek átadásán van a hangsúly, hanem azoknak a készségeknek a kialakításán és állandó 

fejlesztésén, melyek segítségével a tanuló saját gondolatait és elképzeléseit idegen nyelven is ki tudja 

fejezni. 

Az idegennyelvi kerettanterv célja kettős: egyrészt megadni azokat a kimeneti kritériumokat melyek 

az iskolai nyelvoktatás lépcsőihez a nyelvi fejlődés érdekében elengedhetetlenek, másrészt 

irányelveket adni az iskoláknak a helyi tantervek elkészítéséhez és az eredményes nyelvtanári 

munkához.  

A korszerű idegennyelv-tanítás elsődleges célja a nyelvtanuló nyelvi cselekvőképességének 

fejlesztése. A diáknak képessé kell válnia arra, hogy egyéni kommunikációs céljait elérje és 

nyelvtudását valódi nyelvi helyzetekben, ismeretszerzésre, és ezek átadására, szórakozásra, személyes 

és szakmai céljainak megvalósítására valódi vagy digitális térben alkalmazni tudja. Az idegennyelv-

tanítás tevékenység- és tanulóközpontú, vagyis a tanuló számára olyan életkorának, illetve 

érdeklődésének megfelelő szituációkat teremt, amelyekben személyisége fejlődik, és a nyelvet 

eszközként hatékonyan használja. Mindehhez elengedhetetlen a kommunikatív kompetencia tágabb 

összefüggésben értelmezett megközelítése, azaz a nyelvi elemek (a jel- és szabályrendszerek) valamint 

a szociolingvisztikai komponensek együttes fejlesztése.  

Kiemelten fontos az interdiszciplináris szemlélet, mely épít a más tantárgyak keretében szerzett 

ismeretekre, az idegen nyelven megszerzett tudás pedig gazdagítja más tantárgyak tanulását. 

Projektfeladatok, információgyűjtés a szaktantárgyhoz, internetes kutatómunka, mind-mind történhet 

idegen nyelven is, felkészítve a tanulót a munka világában zajló információcserére. A hosszú távon is 

fenntartható nyelvi fejlődés érdekében elengedhetetlen a tanórán kívüli nyelvhasználati és 

nyelvtanulási tevékenységekre is építeni, és erre a tanulót a nyelvórán fel kell készíteni. Ezeknek a 

tevékenységeknek elsődleges célja az, hogy a tanuló szinte mindennap találkozzon az idegen nyelvvel 

lehetőleg olyan helyzetekben, melyek életkorának és érdeklődésének megfelelnek, a nyelvtanulást 

élővé és folytonossá teszik, és ezzel nyelvtanulási kedvét erősítik. Az iskolán kívüli nyelvhasználat 

lehetőségei nagyban segítik a nyelvi fejlődést az egyéni különbségek esetén is. 

A nyelvtanulás kezdeti szakasza a ráhangolódás időszaka. A fő cél az, hogy a tanuló megszeresse a 

nyelvtanulást, megértse a nyelvtudás fontosságát és szerepét a tanórán és az iskolán kívül. Ez a kezdeti 

szakasz kötelezően az alsó tagozat negyedik osztályában indul, de ahol lehetőség és igény van erre, 

érdemes a tanulók nyelvi fejlesztését, az idegen nyelv iránti motiválását már előbb elkezdeni. Fontos, 

hogy felkeltsük a tanuló érdeklődését az idegen nyelvek, valamint a más nyelveket beszélő emberek, 

kultúrájuk megismerése és elfogadása iránt. A kisgyermeknek a világ iránti érdeklődése határtalan, 

fogékonysága a ritmus, a dalok, a kiejtés irányában természetesen fakad életkori sajátosságaiból, és a 

megfelelően történő nyelvi fejlesztés hatékonyan alapozza meg a későbbi, tudatosabb nyelvtanulást. 

Az ebben az életkorban jellemző műfajok (mesefilmek, mesekönyvek, dalok, mondókák) beépítése az 

órai munkába fogékonnyá tudják tenni a tanulókat a nyelvtanulás iránt, és segítenek elindulniuk az 

idegen nyelvi kommunikáció felé. Számukra a világ színessége, a nyelvi kifejezés változatossága 

érdekes és izgalmas, természetesen fordulnak idegen nyelvű ismerősök, barátok felé, és őszinte 

kíváncsisággal érdeklődnek más közösségek iránt. A cél ebben a szakaszban, hogy a tanuló 

Ismerkedjen meg a célnyelvi kultúrák főbb szokásaival, ünnepeivel és kommunikációs eszközeivel, 

valamint induljon el az önálló nyelvtanulóvá válás útján, sajátítson el olyan tanulási stratégiákat, 
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amelyek segítségével képessé válik nyelvtudását fejleszteni és fenntartani. Szerezzen sikerélményeket 

a nyelvtanulásban, ezzel növekedjen önbizalma, fejlődjön önismerete és önértékelése. 

Kapcsolódás a kompetenciákhoz 

 

A tanulás kompetenciái: Az idegen nyelvek tanulása során fejlődik a tanuló memóriája, a korábban 

tanult elemek felidézését és rendszerezését igénylő tanulási teljesítménye. A tanuló megtanulja a 

hibákra történő visszajelzések elfogadását, a hibák kijavításának szükségességét, valamint képessé 

válik saját és társai fejlődésének értékelésére. A tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségek 

felismerésével és kihasználásával is készül az egész életen át tartó tanulásra. Az önálló nyelvtanulásra 

való felkészülés a tanulási folyamat aktív résztvevőivé teszi.  

A kommunikációs kompetenciák: A nyelvórai tevékenységek képessé teszik a tanulót arra, hogy az 

élő idegen nyelven árnyaltan fejezze ki, objektíven támassza alá, szemléltesse gondolatait, hallgassa 

meg társait, társaival közösen hozzon döntéseket, formáljon véleményt, információt és tudást osszon 

meg. Képekre, ábrákra, hanganyagokra, szövegekre idegen nyelven utal, azokra vonatkozóan 

véleményt fogalmaz meg és állást foglal, s ezeket felhasználva, párban vagy csoportban, további 

kommunikációs feladatokat old meg. Nyelvtudását személyes és online nyelvi érintkezésben 

kapcsolatépítésre használja fel.  

A digitális kompetenciák: Az idegen nyelvek tanulása során a tanuló úgy használja a digitális 

eszközöket, forrásokat és mobiltelefonos applikációkat, hogy a célnyelv jellemző kifejezéseit és 

pragmatikáját megfelelően alkalmazza, valamint saját fejlődését és tanulását támogassa. Ezzel 

lehetővé válik az idegen nyelvű szövegalkotás, szövegértés és nyelvi interakciók fejlesztése digitális 

felületeken és eszközök használatával. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: Az idegen nyelv tanulása során a tanulónak több 

szempontból fejlődik a gondolkodása, mely során egyre több nyelvi elemet képes felismerni, felidézni, 

az egymásra épülő elemeket logikusan elrendezni és alkalmazni. A feldolgozott témák hatására 

mérlegelő gondolkodása és problémamegoldó készsége, a nyelvek közötti kódváltást lehetővé tevő 

kognitív képességei is fejlődnek. Nyelvtudása növeli az információszerzési és tudásmegosztási 

lehetőségeit. 

A személyes és társas kompetenciák: Az idegen nyelvek tanulása során a tanuló nyitottá válik más 

kultúrák, más szokások iránt, mely a mindennapi életben növelheti toleranciáját. A társas 

kompetenciák fejlődéséhez hozzájárulnak a nyelvórákon gyakran párban vagy csoportban végzett 

feladatok, valamint egyéb, kooperáción alapuló tanulási tevékenységek is, melyek során fejlődik 

együttműködési készsége, kitartása, cél- és feladattudata. A nyelvtudás növeli a tanulók önbizalmát, 

önbecsülését, valamint fejleszti más nemzetek tagjaihoz, kultúrájához és az idegen, ismeretlen 

világokhoz való viszonyát. 

A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az idegen nyelv tanulása 

során a tanuló nyitottá válik a saját országa, nemzete és más népek történelmére, kultúrája közötti 

eltérésekre, elfogadja a különbségeket, magabiztosságát az anyanyelvi kötődés és az a mérlegelő, 

toleráns gondolkodásmód határozza meg, amely teret ad a kreatív, alkotó jellegű önkifejezésnek. A 

korszerű nyelvtanítás szükségszerűen magában foglalja a tanuló életkorának megfelelő alkotó 

tevékenységeket és az alkotással kapcsolatos tartalmakat. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia fejlesztése valós nyelvi 

célok és helyzetek idegen nyelven történő leképezésével valósul meg. Egy nyelvi feladat megoldása 
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közben a tanuló együttműködik, hagyományos és digitális forrásokat használ, kommunikál, problémát 

vitat meg, döntéseket hoz, ezekről beszámol.  

Módszerek 

A szelíd nyelvi nevelés élményalapú, tevékenységközpontú és a nyelvelsajátítást helyezi a 

középpontba. A bevezető szakasz természetes velejárója lehet a csendes, vagy megfigyelő időszak. Az 

irányító, pozitív tanári attitűd, valamint a vidám, stresszmentes, motiváló tanulási környezet hozzájárul 

ennek az érzelmi szűrőnek a feloldásához, így a nyelvtudás aktiválásához. Az idegen nyelv 

tanulásának kezdeti szakaszában még inkább igaz, hogy a hangsúly a kommunikatív értéken kell, hogy 

legyen a nyelvi pontossággal szemben.  

Ebben az életkorban a gyermekbarát, vizuális elemekben gazdag tanulási környezet alapfeltétele a 

tanulói érdeklődés felkeltésének. Az idegen nyelvi órákon a tanuló életkori sajátosságainak és 

fejlettségi szintjének megfelelő, érdekes, változatos, értelmes és kihívást jelentő tevékenységek által 

kerül közel a nyelv elsajátításához. A korosztály sajátosságainak megfelelően a beszédértés és a 

beszédkészség fejlesztésén van a hangsúly, mely segíti, megteremti a helyes kiejtés alapjait is. Minden 

esetben kontextusba ágyazva, konkrét beszédhelyzetek során javasolt feldolgozni a nyelvi tartalmakat. 

Fontos, hogy a nyelvtanuló a kooperatív tanulási folyamat aktív résztvevője legyen. Az órákat ebben a 

pedagógiai szakaszban a játékosság és a változatos munkaformák jellemzik. A tanulási folyamatban 

kiemelt szerepet kap a rendszeres ismétlés, valamint állandó kapcsolat építése az új és a már korábban 

megszerzett tudás között. A tanulás tartalmát, tananyagait a nyelvtanuló igényeinek és egyéni 

különbségeinek megfelelően kell folyamatosan újragondolni, minél inkább szem előtt tartva a 21. 

század elvárásait. 

A nyelvtanulás ebben a képzési szakaszban is szorosan kapcsolódik egyéb tudásterületekhez, ezzel is 

tudatosítva a tanulóban azt, hogy a nyelvtudás nem önmagáért való cél, hanem eszköz a világ 

megismerésére és egyéni céljai elérésére. Az alsó tagozaton a nyelvi tartalmak és tevékenységek 

leginkább a művészeti, alkotást és mozgást igénylő tanulásterületekhez, illetve a nem tanórához 

köthető rendezvényekhez, ünnepekhez, szabadidős programokhoz kötődhetnek.  

A diák aktív, önálló nyelvtanulóvá nevelése elengedhetetlen feltétele az élethosszig tartó tanulás 

megalapozásának. Fejlesztéséhez szükség van a tanulási stratégiák elsajátítására, az önálló tanulás 

módszereinek megismerésére, valamint az önértékelés és a társértékelés alkalmainak megteremtésére. 

A tanulók együttműködése, a kooperatív munkaformák, valamint a projektmunkák fejlesztik a 

probléma- és folyamatközpontú gondolkodást, és általában a célnyelven folytatott kommunikációt. 

Feltétlenül szükséges ezen túl az is, hogy a tanulók a digitális tartalmak felhasználásához útbaigazítást 

kapjanak. Az egyéni tanulási különbségek kiegyenlítése miatt pedig elengedhetetlen, hogy az iskolai 

oktatásban a nyelvtanulás továbbra is csoportbontásban, minél kisebb létszámmal történjen. 

Az adott nyelvet használó emberek és kultúrák megismerésével a nyelvtanuló nyitottabbá, 

érdeklődőbbé és tájékozottabbá válik, érzelemvilága és gondolkodása fejlődik. Az idegen nyelv 

tanulása során, valamint az iskolán kívüli tevékenységek által a nyelvtanuló részesévé válhat az adott 

kultúráknak, kapcsolatot teremthet a célnyelven beszélőkkel, összehasonlíthatja saját kulturális 

szokásait más kultúrákkal. Az ismeretszerzésben segíthetnek a célnyelvi országokról szóló 

olvasmányok vagy filmek, vagy a rendszeres idegen nyelvi projekt feladatok, melyet a tanuló akár 

egyénileg, akár csoportosan készíthet el. 

A nyelvtanulás során a valódi kommunikációs szituációknak és a valós nyelvi cselekvéseknek az 

alapja az idegen nyelvű hiteles szöveg mely a nyelvtanuló számára tartalmi és nyelvi szempontból is 

illeszkedik életkorához és érdeklődéséhez. A jól megválasztott, autentikus tananyag nagy segítség 
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tanárnak és tanulónak egyaránt, és a tanulási folyamat sikeressége szempontjából meghatározó. A 

nyelvtanulónak képessé kell válnia arra, hogy a szövegeket megértse, illetve az azokban szereplő 

nyelvi és egyéb információkat fel tudja használni saját tanulási céljainak megvalósítására támaszkodva 

az anyanyelvén vagy egyéb tanulásterületen megszerzett tudására. Hangsúlyos szerepe van emellett a 

nyelvi eszközök funkcionalitásának, melyek ezekben az autentikus tananyagokban nem különálló 

egységekként, hanem kontextusba ágyazva jelennek meg. 

Tanulási eredmények 

A nevelési-oktatási szakasz végére, a továbbhaladás érdekében a következő, témakörtől független 

tanulási eredményeket kell elérni: a tanuló minden témakörben 

megérti az élőszóban elhangzó, ismert témákhoz kapcsolódó, verbális, vizuális vagy nonverbális 

eszközökkel segített rövid kijelentéseket, kérdéseket; 

beazonosítja az életkorának megfelelő szituációkhoz kapcsolódó, rövid, egyszerű hallott 

szövegben a tanult nyelvi elemeket; 

beazonosítja az életkorának megfelelő szituációkhoz kapcsolódó, rövid, egyszerű szövegben a 

tanult nyelvi elemeket; 

megérti az egyszerű, rövid, írásos, akár autentikus, ismert témákhoz kapcsolódó, vizuális 

eszközökkel segített rövid kijelentéseket, kérdéseket; 

beazonosítja az életkorának megfelelő szituációkhoz kapcsolódó, rövid, egyszerű, a 

nyelvtanításhoz készült, illetve eredeti írott szövegben a tanult nyelvi elemeket; 

a tanórán begyakorolt, nagyon egyszerű, egyértelmű kommunikációs helyzetekben a megtanult, 

állandósult beszédfordulatok alkalmazásával kérdez vagy reagál, mondanivalóját segítséggel 

vagy nonverbális eszközökkel kifejezi; 

ismeri a tanult szavak és állandósult szókapcsolatok célnyelvi normához közelítő kiejtését tanári 

minta követése által, vagy autentikus hangzó anyag, IKT-eszközök segítségével; 

felismeri a tanult nyelvi elemeket életkorának megfelelő digitális tartalmakban, digitális 

csatornákon olvasott vagy hallott nagyon egyszerű szövegekben is. 

megismeri a német nyelv alapvető helyesírási szabályait (betűk és hangtan) 

Az egyes élő idegen nyelvi kerettantervek felépítése, szerkezete 

Az egyes élő idegen nyelvi kerettantervekben az általános bevezetőt az adott nyelvben és évfolyamban 

a tantárgy tanítására jellemző specifikumok összefoglalása követi. Felsorolásra kerülnek azok a 

nyelvoktatási szakasz végére minimálisan elvárt nyelvi funkciók és nyelvi elemek, struktúrák, 

valamint általános tanulási eredmények, amelyeket a nyelvtanulónak témakörtől vagy a választott 

nyelvkönyvtől függetlenül el kell sajátítania. 

A kerettantervek a nyelvi fejlesztési területeket témakörök szerint csoportosítják. A témakörökhöz 

rendelt óraszámok leginkább a súlyozásukra való javaslatok. A személyes, környezeti, közéleti és 

aktuális témák a valós nyelvhasználathoz kapcsolódnak, a továbbiak többnyire az iskolai, nyelvórai és 

iskolán kívül történő nyelvtanulási tevékenységeket jelölik. A tématartományokhoz megadott 

célnyelvi példák gyűjtőfogalmak, melyek a felsőbb évfolyamokon bővebb, gazdagabb szókincset 

jelölnek. 

A kerettanterv minden egyes témakörhöz javasol tevékenységi formákat is, melyek segíthetik a 

témakörhöz tartozó szókincs, illetve nyelvi struktúrák bevésődését. A motiváció állandó ébrentartása 

érdekében mindig érdemes az ilyen jellegű feladatokat a tanulók szemszögéből nézve négy szempont 

szerint megvizsgálni: fontosnak érzik-e (pl. fejleszti-e a kommunikációjukat), szeretik-e az ilyen 
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típusú feladatot (pl. csoportfeladat, egyéni projekt), érdekesnek találják-e (pl. ad-e, igényel-e új 

információt), illetve szórakoztatónak találják-e (pl. játékok, versenyek). Az itt javasolt tevékenységi 

formák csak gondolatébresztő példák és – ellentétben a szókincs és a nyelvi struktúrák, funkciók 

meghatározásával – nem kötelező érvényűek. 

A témakörök mellett az évfolyamra kötelező nyelvi funkciók és nyelvi elemek, struktúrák kerültek 

megfogalmazásra, melyek a következők: 

Nyelvi funkciók a 4. évfolyamra (a zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák): 

- köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése (Hello. Hi. Good 

morning. Good afternoon. Good evening. Good night! Goodbye. Bye-bye! See you.) 

- köszönet kifejezése (Thanks (a lot). Thank you.) 

- köszönetre történő reakció megfogalmazása (You’re welcome. No problem.) 

- bemutatkozás megfogalmazása (My name is … I’m …. Nice to meet you.) 

- személyre vonatkozó információkérés, információadás (What’s your name? How old are you? 

I’m 9.)  

- hogylét iránti érdeklődés (How are you?) 

- hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése (I’m fine, thanks. I’m OK.) 

- bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (I am sorry.) 

- bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása (That’s OK. No problem.) 

- jókívánságok kifejezése (Happy birthday! Good luck! Have a nice day/weekend.) 

- főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok (Merry Christmas! Happy New Year! Trick or 

treat.) 

- véleménykérés és arra reagálás (Do you agree? Yes. No. Are you OK? Yes. No.) 

- tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (Do you like …? Yes, I do. No, I don’t.) 

- dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (What is this? What is it like? It’s 

a/an…/ It’s big. It’s long and comfortable.) 

- igenlő vagy nemleges válasz kifejezése (Yes. No.) 

- tudás, illetve nem tudás kifejezése (I know. Where is she? I don’t know.) 

- nem értés megfogalmazása (Sorry, I don’t understand.) 

- visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Sorry, I don’t understand. Pardon?) 

- alapvető érzések kifejezése (I’m happy. I’m cold. I’m hungry.) 

- utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Come here. Read the text.)  

- kívánság kifejezése (I would like to ...) 

- kérés és arra történő reakció kifejezése (Can you give me a pen? Yes. Sorry, I can’t.) 

- kínálás, illetve javaslat és arra történő reakció kifejezése (Would you like a ...? Yes, please. 

No, thanks. I would like …) 

- meghívás és arra történő reakció kifejezése (Can you come to my party? Yes, thanks. Sorry, I 

can’t.) 

- javaslat és arra reagálás (Let’s go to the cinema tonight. Good idea.) 

- Nyelvi elemek, struktúrák a 4. évfolyamra (a zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések 

példák): 

- a létezés kifejezése jelen időben: ’to be’ létige (I’m ..., I’m not …, Are you …? Is he …?) 

- a cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: Present Simple (I eat bread for breakfast. 

I don’t like cheese.)  
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- birtoklás kifejezése jelen időben: ’to have’ ige (I have/haven’t got … She has/hasn’t  got … 

Have you got …? Has she got …?) 

- felszólító mód: (Come here., Don’t shout.) 

- birtoklás: birtokos névmások, birtoklás kifejezése (My, your, his/her/its, our, their, Joe’s 

brother…) 

- mennyiségi viszonyok: egyes és többes számú főnevek (dog, dogs, child, children) 

- mennyiségi viszonyok: számok (one, two, …hundred), sorszámok (first, second, third) 

- térbeli viszonyok: prepozíciók, határozószók (There is/are…, in, on, under) 

- időbeli viszonyok: napok, időpont megadása (on Monday, at 4 o’ clock) 

- modalitás: a ’can’ segédige (I can/can’t swim.) 

- szövegkohéziós eszközök: egyszerű kötőszavak és személyes névmások (and, but, I, my, me 

mine) 

A 4. évfolyamon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 180 óra 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Personal topics and topics concerning immediate 

environment and nature 

25 

Topics concerning classroom activities 25 

Cross-curricular topics and activities 25 

English and language learning 25 

Intercultural topics 20 

Playful learning 25 

Entertainment 25 

Szabadon felhasználható órakeret terhére 10 

Összes óraszám: 180 

TÉMAKÖR: Personal topics and topics concerning immediate environment and nature 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 25 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

közöl alapvető személyes információkat magáról, egyszerű nyelvi elemek segítségével; 

érzéseit egy-két szóval vagy begyakorolt állandósult nyelvi fordulatok segítségével kifejezi, főként 

rákérdezés alapján, nonverbális eszközökkel kísérve a célnyelvi megnyilatkozást; 

kiemeli az ismert nyelvi elemeket tartalmazó, rövid, egyszerű, a nyelvtanításhoz készült, illetve 

eredeti szöveg lényegét, fő mondanivalóját; 

felismeri és alkalmazza a legegyszerűbb, üdvözlésre és elköszönésre használt mindennapi nyelvi 

funkciókat az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben; 



Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Hajdúszoboszló 

 

 

 Kéttannyelvű angol 5-8. évfolyam 38 

felismeri és alkalmazza a legegyszerűbb, bemutatkozásra használt mindennapi nyelvi funkciókat 

az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben; 

felismeri és használja a legegyszerűbb, megszólításra használt mindennapi nyelvi funkciókat az 

életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben; 

felismeri és használja a legegyszerűbb, a köszönet és az arra történő reagálás kifejezésére használt 

mindennapi nyelvi funkciókat az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű 

helyzetekben; 

felismeri és használja a legegyszerűbb, a tudás és nem tudás kifejezésére használt mindennapi 

nyelvi funkciókat az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

a személyes és környezeti tématartományban megért rövid, nagyon egyszerű célnyelvi szöveget; 

a személyes és környezeti tématartományban létrehoz rövid, nagyon egyszerű célnyelvi szöveget, 

tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel 

felismeri és használja a legegyszerűbb mindennapi nyelvi funkciókat életkorának és nyelvi 

szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: közvetlen, szűk 

család, barátok 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: az otthon, az 

utcám, a játszótér 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: bútorok és alapvető 

berendezési tárgyak 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: családi események, 

ünneplések 

A témakörre jellemző alapvető tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

játszás, étkezés, öltözködés 

A témakörre jellemző alapvető fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: az 

egészséges életmód 

2-3 főbb ünnephez (pl. Christmas, Easter) kapcsolódó alapszintű kifejezés, állandósult 

szókapcsolat ismerete 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: most állatnevek 

(háziállatok és vadállatok), növények 

A témakörre jellemző alapvető helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: a 

természet és az élőlények 

A témakörre jellemző alapvető tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: „kis 

kedvencek” és azok tartása 

Személyes és közvetlen környezethez tartozó alapvető információk átadása egyszerű nyelvi 

elemekkel 

Alapvető érzések begyakorolt állandósult nyelvi fordulatok segítségével történő átadása 

Alapvető mindennapi nyelvi funkciók használata 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

projektmunka:  

o családfa készítése saját rajzok, fényképek segítségével 

o lakóhely bemutatása egyszerű térkép készítésével (alapvető címkék felhasználásával) 
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o kiskedvenc bemutatása fénykép segítségével (képességek, szokások bemutatása) 

o legjobb barát/barátnő bemutatása rajz/fénykép alapján (külső-belső tulajdonságok, 

szokások bemutatása) 

— társakkal készített interjú órai keretek között, vagy „Class survey” (véleménykutatás) – 

eredménnyel  

o bemutatkozás (What’s your name? Eredmény: Melyik névből van a legtöbb?) 

o lakóhely (Do you live in a house or in a flat? Eredmény: Hol lakik az osztály 

többsége?) 

o családtagok (Have you got any brothers or sisters? Eredmény: Hány „rokongyerek” van 

az osztályban összesen?) 

játékos szótanulás: képes szókártyák, pantomim, memóriajáték kártyával vagy interaktív táblával 

képes „szótár” rajzolása (pl. a szobát, benne a bútorok nevét odaírni) 

projektmunka csoportban: város tervezése helyszínek megnevezésével 

szituációs játékok: üdvözlés – bemutatkozás – elköszönés 

közös játékos daltanulás (pl. There were 10 in a bed and the little one said: Roll over…)  

plakátkészítés: állatok / növények, ünnepek, lakóhelyem, ételek, ruhadarabok 

hangutánzás: Which animal?  

közvéleménykutatás: kinek milyen kisállata van?  

ismerkedés az angol ünnepekkel, szokásokkal film segítségével 

ismert mese/történet feldolgozása képekkel, képek sorba rakásával  

Színdarab előadása csoportban: pl. egy kiválasztott főbb ünnephez  

TÉMAKÖR: Topics concerning classroom activities 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 25 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

megismétli az élőszóban elhangzó egyszerű szavakat, kifejezéseket játékos, mozgást igénylő, 

kreatív nyelvórai tevékenységek során; 

lebetűzi a tanult szavakat társaival közösen játékos tevékenységek kapcsán, szükség esetén 

segítséggel; 

lemásol tanult szavakat játékos, alkotó nyelvórai tevékenységek során; 

megold játékos írásbeli feladatokat a szavak, szószerkezetek, rövid mondatok szintjén; 

részt vesz kooperatív munkaformában végzett kreatív tevékenységekben, projektmunkában szavak, 

szószerkezetek, rövid mondatok leírásával, esetleg képi kiegészítéssel; 

írásban megnevezi az ajánlott tématartományokban megjelölt, begyakorolt elemeket; 

támaszkodik az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szövegre az órai alkotó jellegű 

nyelvi, mozgásos nyelvi és játékos nyelvi tevékenységek során; 

értelmezi azokat az idegen nyelven szóban elhangzó nyelvórai szituációkat, melyeket anyanyelvén 

már ismer; 

támaszkodik az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott szövegre az órai játékos alkotó, 

mozgásos vagy nyelvi fejlesztő tevékenységek során, kooperatív munkaformákban; 

rövid, néhány mondatból álló párbeszédet folytat, felkészülést követően; 

a tanórán a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a játék céljainak megfelelően 

alkalmazza; 
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új szavak, kifejezések tanulásakor ráismer a már korábban tanult szavakra, kifejezésekre; 

új szavak, kifejezések tanulásakor felismeri, ha új elemmel találkozik és rákérdez, vagy megfelelő 

tanulási stratégiával törekszik a megértésre; 

a célok eléréséhez társaival rövid feladatokban együttműködik; 

egy feladat megoldásának sikerességét segítséggel értékelni tudja 

felismeri és alkalmazza a legegyszerűbb, üdvözlésre és elköszönésre használt mindennapi nyelvi 

funkciókat az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben; 

felismeri és használja a legegyszerűbb, megszólításra használt mindennapi nyelvi funkciókat az 

életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben; 

felismeri és használja a legegyszerűbb, a köszönet és az arra történő reagálás kifejezésére használt 

mindennapi nyelvi funkciókat az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű 

helyzetekben; 

felismeri és használja a legegyszerűbb, a tudás és nem tudás kifejezésére használt mindennapi 

nyelvi funkciókat az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

részt vesz egyszerű szövegértést igénylő játékos nyelvórai tevékenységekben; 

részt vesz egyszerű szövegalkotást igénylő játékos nyelvórai tevékenységekben; 

a tanórán bekapcsolódik a már ismert játékos, interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban 

társaival közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a játék céljainak 

megfelelően alkalmazza. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: osztálytársak, 

tanárok (classmates, teachers) 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: a saját iskolám és 

termei 

A témakörre jellemző alapvető tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: a tanuláshoz 

szükséges alapvető eszközök 

A témakörre alapvető jellemző tevékenységre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tanári 

utasítások a különböző tevékenységekhez (writing, reading, counting, physical and creative 

activities )  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tantárgyak, 

fontosabb iskolai ünnepélyek (school subjects, major school festivals)  

Részvétel tanórai játékos nyelvi tevékenységekben 

Begyakorolt, alapvető elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 

Életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi 

tevékenységek során. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

játékos szótanulás: barkochba: (zsákban iskolai tárgyak) – „What have I got in my hand?”  

mondókák, dalok tanulása 

projektmunka csoportban: az ideális osztályterem tervezése berendezési tárgyak megnevezésével  

egyszerűbb társasjátékok célnyelven, pl. memóriajáték a képeken szereplő tárgyak, tanulási 

tevékenységek megnevezésével 

halk/hangos szóismétlés 

Betűzés játékosan – „akasztófa” 

kiszámolós mondókák tanulása 
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csoportversenyek: pl. running dictation  

Projektmunka készítése csoportban: kedvenc tantárgy (a tantárgyra jellemző rajz, kép, tárgy stb. 

segítségével)  

Szituációs játék: „I am the teacher” 

projektmunka (plakátkészítés) csoportban:  

o a saját iskola bemutatása  

o az álomiskola (kép, rajz, kulcsszavak stb. segítségével) 

órarend készítése célnyelven 

társakkal készített interjú/felmérés, és annak egyszerű bemutatása órai keretek között 

o tantárgyak (pl. Do you like Maths?) 

o az én iskolám (pl. What’s our school like? - melyik a leggyakoribb jelző?) 

o iskolai ünnepek (pl. Which school holiday is the best?) 

TÉMAKÖR: Cross-curricular topics and activities 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 25 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

részt vesz kooperatív munkaformában végzett kreatív tevékenységekben, projektmunkában szavak, 

szószerkezetek, rövid mondatok leírásával, esetleg képi kiegészítéssel; 

támaszkodik az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szövegre az órai alkotó jellegű 

nyelvi, mozgásos nyelvi és játékos nyelvi tevékenységek során; 

aktívan bekapcsolódik a közös meseolvasásba, a mese tartalmát követi; 

támaszkodik az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott szövegre az órai játékos alkotó, 

mozgásos vagy nyelvi fejlesztő tevékenységek során, kooperatív munkaformákban. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

összekapcsol a nyelvi tevékenységek során feldolgozott tartalmakat az anyanyelvén korábban 

megszerzett ismeretekkel; 

alkalmaz egyéb tanulásterületekre, különös tekintettel a művészeti és mozgásos tartalmakra 

jellemző tevékenységeket nyelvórán; 

felismer művészeti és mozgásos tevékenységekhez kapcsolódó alapvető célnyelvi kifejezéseket, 

utasításokat, eszközöket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző alapvető tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

Alapvető szavak, szókapcsolatok felismerése célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő, leginkább művészeti és mozgásos tudásterületek során 

megcélzott tartalmakból. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

- társakkal közösen készített plakát bemutatása 

o öltözködés a különböző évszakokban 

o hétvégi tevékenységek a családban 

o időtöltés tanév közben, illetve nyaralás alatt 

o évszakok, hónapok, napszakok 

- más tudományterületeken tanult szavak, fogalmak játékos tanulása 

- Csoport projectek: egy-egy tantárgy bemutatása célnyelven 
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- közös előadás: dal, vers, mese 

- projektmunka: emberi test részeinek megnevezésével  

- mozgásos daltanulás a célnyelven (pl. Head, shoulders, knees and toes..., If you’re happy..., 

One little finger...) 

- mozgásos játékok:  

o pl. Charades, Fly swat, Simon says..., Board race  

o pl. memorizálás labdával, tornával,  

o pl. Lépj előre, ha tudod a választ! - játék 

- Kedvenc mese dramatizálása 

TÉMAKÖR: English and language learning 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 25 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

felismeri az anyanyelve és a célnyelv közötti legalapvetőbb kiejtésbeli különbségeket; 

felfigyel a célnyelvre jellemző hangok kiejtésére; 

felismeri az anyanyelvén, illetve a tanult idegen nyelven történő írásmód és betűkészlet közötti 

különbségeket; 

ismeri az adott nyelv ábécéjét; 

lebetűzi a nevét; 

felismeri az anyanyelv és az idegen nyelv hangkészletét; 

megkülönbözteti az anyanyelvi és a célnyelvi írott szövegben a betű- és jelkészlet közti 

különbségeket; 

új szavak, kifejezések tanulásakor felismeri, ha új elemmel találkozik és rákérdez, vagy megfelelő 

tanulási stratégiával törekszik a megértésre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

megismerkedik a célnyelv főbb jellemzőivel; 

felismeri az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán kívül is. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Az angol ábécé és jelkészlet ismerete 

Az angol nyelv hangkészletének felismerése 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

- szavak lebetűzése, szavak diktálása betüzéssel  

- szituációs telefonos játék: Can you spell your name, please?” 

- keresztrejtvény készítése, megoldása 

- verseny/játék csoportban:  

o ország-város (adott betűkkel szavak keresése) 

o spelling bee játék ismert szavakkal 

o csipeszes hangvadász játék, hangkereső kígyó társasjáték 

o szókígyó - csapatverseny 

o betűzőverseny 

- daltanulás a célnyelven (pl. ABC-song)  

- képes szótár készítése 

- rajzfilmek nézése célnyelven 
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- Szókártyák készítése az alapszókinccsel kapcsolatosan 

- Közös zenehallgatás és mesenézés célnyelven 

TÉMAKÖR: Intercultural topics 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

megismeri a főbb, az adott célnyelvi kultúrákhoz tartozó országok nevét, földrajzi elhelyezkedését, 

főbb országismereti jellemzőit; 

ismeri a főbb célnyelvi kultúrához tartozó ünnepekhez kapcsolódó alapszintű kifejezéseket, 

állandósult szókapcsolatokat és szokásokat; 

megtapasztalja a közös célnyelvi olvasás élményét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

találkozik a célnyelvi kultúra legfőbb ünnepeivel, hagyományaival; 

találkozik a célnyelvi kultúra legfőbb szokásaival.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A főbb, az adott célnyelvi kultúrához tartozó ünnepek ismerete 

A célnyelvi kultúrához tartozó főbb szokások ismerete 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

- projektmunka: 

o születésnap ünneplése a célnyelvi kultúrában és hazánkban 

o egyszerű, saját térkép készítése a célnyelvi országról/országokról, saját hazánkról, 

valamint egy elképzelt álomországról 

- plakát készítése: rajz vagy kivágott képekből montázs pl. egy ünnepről 

- Képek gyűjtése a különböző angolnyelvű országok karácsonyairól 

- ünnepekhez kötődő mondókák, dalok tanulása, közös és egyéni előadása 

- projektmunka: térkép rajzolása folyók, hegyek, városok megnevezésével 

- országismereti vetélkedő 

TÉMAKÖR: Playful learning 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 25 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

lebetűzi a tanult szavakat társaival közösen játékos tevékenységek kapcsán, szükség esetén 

segítséggel; 

lemásol tanult szavakat játékos, alkotó nyelvórai tevékenységek során; 

támaszkodik az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szövegre az órai alkotó jellegű 

nyelvi, mozgásos nyelvi és játékos nyelvi tevékenységek során; 

támaszkodik az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott szövegre az órai játékos alkotó, 

mozgásos vagy nyelvi fejlesztő tevékenységek során, kooperatív munkaformákban. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

a begyakorolt nyelvi elemeket, célnyelven megismert tartalmakat játékos tevékenységekben 

használja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
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Részvétel tanórai, szóbeli interakciót vagy alapvető íráskészséget igénylő angol nyelvi 

tevékenységekben. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

- klasszikusan a célnyelvi kultúrában megjelenő mozgásos, az életkornak megfelelő 

körjátékok/táncok elsajátítása  

- játékos szótanulás: pl. minél előbb találd ki, mit rajzolok, mit mutatok (pantomim) 

- mondókák, dalok tanulása, előadása (nursery rhyme competition) 

- egyéni/csoportos versenyek: szókincs és helyesírás felmérése 

- Akasztófa játék  

- Barkochba  

- Activity  

- Bingó számokkal, szavakkal 

TÉMAKÖR: Entertainment 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 25 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

csendes olvasás keretében feldolgozva megért ismert szavakat tartalmazó, pár szóból vagy 

mondatból álló, akár illusztrációval támogatott szöveget; 

megérti a nyelvi szintjének megfelelő, akár vizuális eszközökkel is támogatott írott utasításokat és 

kérdéseket, és ezekre adekvát válaszreakciókat ad; 

beazonosítja a célzott információt az életkorának megfelelő szituációkhoz kapcsolódó rövid, 

egyszerű, a nyelvtanításhoz készült, illetve eredeti szövegben. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

felhasznál és létrehoz rövid, nagyon egyszerű célnyelvi szövegeket szabadidős tevékenységek 

során. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű írott szövegek felhasználása szórakozás 

céljára. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

- páros és csoportos tevékenységek végzése kártyákon szereplő utasítások, valamint 

szerepkártyák segítségével 

- egyszerű mondatokból álló képregény olvasása, saját készítése 

- képregény kockák, vagy szöveg kártyák történet szerinti sorba rakása  

- online feladatok: játékok, játékos gyakorló feladatok, interaktív feladatok, dalok, mesék online 

- énekek, versek előadása 

- gyűjtőmunka: célnyelvi szövegek, feliratok keresése éttermekben, moziban, egyéb szabadidős 

tevékenységek során  

- keresztrejtvények megoldása, készítése (képek segítségével) 

- számítógépes játékok a célnyelven 

- Célnyelvi társasjáték, bábjátékok 

-  
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TÉMAKÖR: Szabadon felhasználható: 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

részt vesz kooperatív munkaformában végzett kreatív tevékenységekben, projektmunkában szavak, 

szószerkezetek, rövid mondatok leírásával, esetleg képi kiegészítéssel; 

törekszik arra, hogy a célnyelvet eszközként alkalmazza információszerzésre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

célnyelven megoszt egyedül, vagy társaival együttműködésben megszerzett, alapvető 

információkat szóban, akár vizuális elemekkel támogatva; 

alapvető célzott információt megszerez a tanult témákban tudásának bővítésére. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Alapvető információ megosztása egyszerű, begyakorolt elemekkel angol nyelven 

Alapvető, tanult témákhoz kötődő egyszerű, konkrét angol nyelvű információ megszerzése. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

- saját érdeklődési köréhez tartozó, rajzokkal, fényképekkel támogatott plakát készítése egyedül 

vagy csoportban, és annak bemutatása a tanulócsoport számára 

- rajz, projektmunka alapján rövid, pár szavas/mondatos kiselőadást tart a tanult témakörökből 

- gyűjtőmunka és prezentációk választott témákból  

 

A Full Blast Plus 1 tanköny sajátos 

kommunikációs eszközei, fogalomkörei, valamint a tanulói tevékenységek 
 

Kommunikációs eszközök, 

helyzetek és szándékok 

Fogalomkörök, 

nyelvtani szerkezetek 

Tanulói tevékenységek 

I can introduce myself; 
I can greet other people; 
I can name the colours; 
I can enquire about other 

people’s age, names 
I can express liking & disliking; 

Birtoklás, képesség, létezés 

kifejezése 
- be 
- can 
- have got 
-a / an 
- whose 

Pármunka; 
Szerepjáték; 
Rajzolás, kivágás, ragasztás; 
Vicces arcok készítése, 

I can identify things happening 

at the moment; 
I can tell the time; 
I can follow instructions; 
I can name road and traffic 

signs; 

Cselekvés, történés,. létezés 

kifejezése; 
- Present Progressive 
- Imperative 
- Possessive adjectives 

Daltanulás; 
Igaz – hamis játék; 
Utánzás; 
Útjelző táblák rajzolása; 

Expressing habits; 
Describing & characterising 

animals; 
My daily routine activities; 
Expressing the date; 

Időbeli viszonyok 
- Present Simple 
- Adverbs of frequency 
- What’s the time? 

Állatok, könyvek bemutatása; 
Projektkészítés kedvenc 

állatainkról; 
Anyagggyűjtés; 

 

 

Értékelési rendszer 
 

A tanuló tovább haladásának követelményeit az egyes iskolák pedagógiai programja tartalmazza. 
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Jelen helyi tanterv javaslata a továbbhaladás feltételeire a 4. osztály végén: a tanuló legyen képes az év 

végi kimenetet mérésekor a szókincs, beszédkészség, beszédértést és íráskészséget mérő feladatokat 

legalább 30 %-ban, a nyelvhelyességet 20 %-ban teljesíteni. 

 

Értékelési szempontok: 

Minden készséget, és a nyelvhelyességet külön-külön értékelünk. 

 

Az értékelés módjai: 

– önértékelés  

– tanulói értékelés (pár-, csoportmunkában) 

– szóbeli értékelés; 

– írásbeli, főleg ösztönző-formáló (formatív) értékelés; 

– minősítő-szelektáló (szummatív)  

– összegző-lezáró értékelés (osztályzás). 

 

 

5. – 8. évfolyam 

 
Az idegen nyelvi kerettanterv célja kettős: egyrészt megadni azokat a kimeneti kritériumokat melyek az 

iskolai nyelvoktatás lépcsőihez a nyelvi fejlődés érdekében elengedhetetlenek, másrészt irányelveket 

adni az iskoláknak a helyi tantervek elkészítéséhez és az eredményes nyelvtanári munkához.  

A korszerű idegennyelv-tanítás elsődleges célja a tanuló nyelvi cselekvőképességének fejlesztése. A 

tanuló legyen képes személyes és szakmai életében egyéni kommunikációs céljait elérni, saját 

gondolatait kifejezni, és mind valódi mind pedig digitális térben idegen nyelven ismereteket szerezni.  

Az idegen nyelvek tanítása eltér a többi tantárgyétól abból a szempontból, hogy nem a tartalmi ismeretek 

átadásán van a hangsúly, hanem azoknak a készségeknek a kialakításán és állandó fejlesztésén, melyek 

segítségével a tanuló saját gondolatait és elképzeléseit idegen nyelven is ki tudja fejezni. 

Az 5-8. évfolyamon az idegen nyelv tanítása szervesen épül a 4. évfolyamon megkezdett nyelvi 

fejlesztésre, illetve annak eredményeire. A hangsúly lassan áttevődik a nyelvelsajátításról a tudatos 

nyelvtanulás felé. Az életkornak, érdeklődésnek és a nyelvtanulás folyamatának megfelelő órai 

tevékenységek jellemezzék ezt a szakaszt is. Az 5. évfolyamtól változatlanul az idegen nyelvi 

kommunikációra történő felkészülés áll a középpontban, ezt tanórán kívüli feladatokkal, 

tevékenységekkel és az ezekben történő részvételre való biztatással kell segíteni.  

A négyéves nevelési-oktatási szakasz egyik fő célja a megelőző szakaszban kialakított nyelvtanulási 

motiváció fenntartása és erősítése, ugyanakkor egyre hangsúlyosabbá válik, hogy a tanuló valós nyelvi 

helyzetekben tudja használni a nyelvet és egyre növekvő nyelvi tudatossággal rendelkezzen. Ekkor kell 

megalapozni azt a képességet, mellyel az idegen nyelvi ismereteket tudatosítja, és az idegen nyelvű 

szövegek világában eligazodik. A nyelvtanuló ebben a szakaszban egyre mélyebben és árnyaltabban 

ismeri meg az idegen nyelv felépítését és szerkezetét. 

A diák aktív, önálló nyelvtanulóvá nevelése egyik feltétele az egész életen át tartó tanulás 

megalapozásának. Fejlesztéséhez szükség van a tanulási stratégiák elsajátítására, az önálló tanulás 

módszereinek megismerésére, valamint az önértékelés és a társértékelés alkalmainak megteremtésére. 

Fontosak a kooperatív módszerek, valamint a projektmunkák, amelyek fejlesztik a probléma- és 

folyamatközpontú gondolkodást. Szükséges, hogy a tanulók a digitális tartalmak felhasználásához 

útbaigazítást kapjanak. A nyelvórai és otthon elvégzendő tevékenységeken keresztül a tanuló váljon 

képessé arra, hogy digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megértse az ismert témához 

kapcsolódó írott vagy hallott szövegeket. Tudjon szöveget alkotni szóban és írásban, valamint 
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célnyelven beszélgetni az ismert nyelvi eszközök segítségével. Az egyéni tanulási különbségek 

kiegyenlítése miatt pedig szakmai szempontból javasolt, hogy az iskolai oktatásban a nyelvtanulás 

továbbra is csoportbontásban történhessen. 

 

Kapcsolódás a kompetenciákhoz 

 

A tanulás kompetenciái:  

Az idegen nyelvek tanulása során fejlődik a tanuló memóriája, a korábban tanult elemek felidézését és 

rendszerezését igénylő tanulási teljesítménye. A tanuló képessé válik a nyelvtanulási stratégiák 

felismerésére és ezek alkalmazására, ez pedig hasznosul más tantárgyak esetében is. Megtanulja a 

hibákra történő visszajelzések elfogadását, a hibák kijavításának szükségességét, valamint képessé válik 

saját és társai fejlődésének értékelésére. A tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségek felismerésével és 

kihasználásával is készül az egész életen át tartó tanulásra. Az önálló nyelvtanulásra való felkészülés a 

tanulási folyamat aktív résztvevőivé teszi.  

A kommunikációs kompetenciák:  

A nyelvórai tevékenységek képessé teszik a tanulót arra, hogy az élő idegen nyelven árnyaltan fejezze 

ki, objektíven támassza alá, szemléltesse gondolatait, hallgassa meg társait, társaival közösen hozzon 

döntéseket, formáljon véleményt, információt és tudást osszon meg. Képekre, ábrákra, hanganyagokra, 

szövegekre idegen nyelven utal, azokra vonatkozóan véleményt fogalmaz meg és állást foglal, s ezeket 

felhasználva, párban vagy csoportban, további kommunikációs feladatokat old meg. Nyelvtudását 

személyes és online nyelvi érintkezésben kapcsolatépítésre használja fel.  

A digitális kompetenciák:  

Az idegen nyelvek tanulása során a tanuló úgy használja a digitális eszközöket, forrásokat és 

mobiltelefonos applikációkat, hogy a célnyelv jellemző kifejezéseit és pragmatikáját megfelelően 

alkalmazza, valamint saját fejlődését és tanulását támogassa. Ezzel lehetővé válik az idegen nyelvű 

szövegalkotás, szövegértés és nyelvi interakciók fejlesztése digitális felületeken és eszközök 

használatával. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák:  

Az idegen nyelv tanulása során a tanulónak több szempontból fejlődik a gondolkodása, mely során egyre 

több nyelvi elemet képes felismerni, felidézni, az egymásra épülő elemeket logikusan elrendezni és 

alkalmazni. A feldolgozott témák hatására mérlegelő gondolkodása és problémamegoldó készsége, a 

nyelvek közötti kódváltást lehetővé tevő kognitív képességei is fejlődnek. Nyelvtudása növeli az 

információszerzési és tudásmegosztási lehetőségeit. 

A személyes és társas kompetenciák:  

A társas kompetenciák fejlődéséhez hozzájárulnak a nyelvórákon gyakran párban vagy csoportban 

végzett feladatok, valamint egyéb, kooperáción alapuló tanulási tevékenységek is, melyek során fejlődik 

együttműködési készsége, kitartása, cél- és feladattudata. A nyelvtudás növeli a tanulók önbizalmát, 

önbecsülését, valamint fejleszti más nemzetek tagjaihoz, kultúrájához és az idegen, ismeretlen 

világokhoz való viszonyát. 

A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái:  

Az idegen nyelv tanulása során a tanuló nyitottá válik a saját országa, nemzete és más népek 

történelmére, kultúrája közötti eltérésekre, elfogadja a különbségeket, magabiztosságát az anyanyelvi 

kötődés és az a kritikus, toleráns gondolkodásmód határozza meg, amely teret ad a kreatív, alkotó jellegű 

önkifejezésnek. A korszerű nyelvtanítás szükségszerűen magában foglalja a tanuló életkorának 

megfelelő alkotó tevékenységeket és az alkotással kapcsolatos tartalmakat. 
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Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák:  

A kompetencia fejlesztése valós nyelvi célok és helyzetek idegen nyelven történő leképezésével valósul 

meg. Egy nyelvi feladat megoldása közben a tanuló együttműködik, hagyományos és digitális forrásokat 

használ, kommunikál, problémát vitat meg, döntéseket hoz, ezekről beszámol és mindezek felkészítik a 

munkavállalásra.  

 

Módszerek 

Az idegennyelv-oktatás tevékenység- és tanulóközpontú, vagyis a tanuló számára olyan életkorának, 

illetve érdeklődésének megfelelő szituációkat teremt, amelyekben személyisége fejlődik, és a nyelvet 

eszközként, hatékonyan használja. A nyelvi tartalmak és eszközök átadása szövegösszefüggésbe 

ágyazottan, konkrét beszédhelyzetekben, akár képekkel vagy nonverbális elemekkel segítve történik.  

Kiemelten fontos a nyelvoktatásban az interdiszciplináris, azaz a tantárgyak között átívelő szemlélet, 

mely épít a más tantárgyak keretében szerzett ismeretekre, és az idegen nyelven megszerzett tudással 

pedig gazdagítja más tantárgyak tanulását. Projektfeladatok, információgyűjtés a szaktantárgyhoz, 

internetes kutatómunka, mind-mind történhet idegen nyelven is, felkészítve a tanulót a munka világában 

zajló információcserére.  

A használható nyelvtudás és a valós kommunikáció elsajátítása érdekében együttesen kell fejleszteni a 

nyelvi és nem nyelvi készségeket. A kezdeti szakasz döntő mértékben szóbeli nyelvhasználatával 

ellentétben, a 7-8. osztályban egyre hangsúlyosabbá válik az írásbeli kommunikáció is. Az olvasott 

szövegértés és az írásbeli szövegalkotás készségeinek ebben az időszakban elkezdett tudatos fejlesztése 

eredményeként a nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló szóban és írásban megold változatos 

kihívásokat igénylő feladatokat, társas tevékenységekben vesz részt, valamint életkorának és nyelvi 

szintjének megfelelően kommunikál az élő idegen nyelven. 

A hosszú távon is fenntartható nyelvi fejlődés, valamint a motiváció fenntartása érdekében 

elengedhetetlen a tanórán kívüli nyelvhasználatra és nyelvtanulásra is építeni, melyekre a tanulót a 

nyelvórán egyre nagyobb mértékben fel kell készíteni. Ezeknek a tevékenységeknek elsődleges célja az, 

hogy a tanuló szinte mindennap találkozzon az idegen nyelvvel lehetőleg olyan helyzetekben, melyek 

életkorának és érdeklődésének megfelelnek, a nyelvtanulást élővé és folytonossá teszik, és ezzel 

nyelvtanulási kedvét erősítik. A nyelvórai és az iskolán kívüli nyelvhasználat lehetőségei nagyban 

segítik a nyelvi fejlődést az egyéni különbségek esetén is. A kerettantervben megfogalmazott, témákhoz 

kapcsolódó javasolt tevékenységek (idegen nyelvű filmek, könnyített olvasmányok, e-mail levelezés, 

idegen nyelvű színi előadások, internetes kutatási feladatok stb.) eredményesebbé teszik a nyelvtanítást.  

Az adott nyelvet használó emberek és kultúrák megismerésével a nyelvtanuló nyitottabbá, érdeklődőbbé 

és tájékozottabbá válik, érzelemvilága és gondolkodása fejlődik. Az idegen nyelv tanulása során, 

valamint az iskolán kívüli tevékenységek által a nyelvtanuló részesévé válhat az adott kultúráknak, 

kapcsolatot teremthet anyanyelvi beszélőkkel, összehasonlíthatja saját kulturális szokásait más 

kultúrákkal. Az ismeretszerzésben segíthetnek a célnyelvi országokról szóló olvasmányok vagy filmek, 

vagy a rendszeres idegen nyelvi projekt feladatok, melyet a tanuló akár egyénileg, akár csoportosan 

készíthet el. 

A motiváció fenntartása és erősítése érdekében a nyelvórát továbbra is a pozitív, jó hangulatú tanulási 

környezet jellemzi, amelyben a tanuló életkori sajátosságainak megfelelő, érdekes, kihívást jelentő, 

gyakran játékos feladatokat old meg. Ezeket a tankönyveknek is tartalmazniuk kell. A változatos 

munkaformák, például: projektmunkák, páros és csoportos feladatok, valamint az irányító tanár és a 

társak visszajelzései vagy a különféle értékelési formák segítik a tanulót abban, hogy továbbra is 

szívesen és örömmel vegyen részt a tanórán, önbizalma erősödjön, nyitott és motivált maradjon 
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alapkészségeinek fejlesztésére és az újabb nyelvtanulási stratégiák elsajátítására.  A nevelési-oktatási 

szakasz végére magabiztossá válik, szívesen használja nyelvtudását, s egyúttal egyre inkább tudatos 

nyelvhasználó is lesz, aki képes saját hibáit észrevenni, és saját haladását értékelni. 

A nyelvtanulásban a valódi kommunikációs szituációknak és a valós nyelvi cselekvéseknek az alapja az 

idegen nyelvű, autentikus szöveg mely a nyelvtanuló számára tartalmi és nyelvi szempontból is 

illeszkedik életkorához és érdeklődéséhez. A jól megválasztott, megbízható tananyag nagy segítség 

tanárnak és tanulónak egyaránt, és a tanulási folyamat sikeressége szempontjából meghatározó. A 

nyelvtanulónak képessé kell válnia arra, hogy a szövegeket megértse, illetve az azokban szereplő nyelvi 

és egyéb információkat fel tudja használni saját tanulási céljainak megvalósítására támaszkodva az 

anyanyelvén vagy egyéb tanulásterületen megszerzett tudására. Hangsúlyos szerepe van emellett a 

nyelvi eszközök funkcionalitásának, melyek a tananyagokban nem különálló egységekként, hanem 

mindig szövegösszefüggésbe ágyazva kell, hogy megjelenjenek. 

 

Kimeneti szintek 

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a 6. évfolyam végére a KER szerinti A1, a 8. évfolyam végére az 

A2 nyelvi szint a kimeneti elvárás. Ez időszak végére a tanuló ismeri és használja az alapszintű 

nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat, valamint ezeket más tanulási területeken is alkalmazza 

kompetenciáinak mélyítésére. Életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hagyományos és digitális 

nyelvtanulási forrásokat használ (pl. internet, mobilalkalmazások), kiaknázza a tanórán kívüli 

nyelvtanulási lehetőségeket szórakozásra, főként ismerős, mindennapi helyzetekben történő 

kommunikációra, közvetítésre, ismeretszerzésre és tudásmegosztásra. Egyre inkább érti a nyelvtanulás, 

illetve a nyelvtudás fontosságát.  

Az 5-8. évfolyamon a következő tanulási eredmények várhatók el, témakörtől függetlenül: 

 változatos, kognitív kihívást jelentő írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy kooperatív 

munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári segítséggel; 

 nyomtatott és/vagy digitális alapú segédeszközt, szótárt használ; 

 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz kapcsolódó 

hangzószövegekben megjelenő információkat; 

 kiemel, kiszűr konkrét információkat a nyelvi szintjének megfelelő írott szövegből, és azokat 

összekapcsolja más iskolai vagy iskolán kívül szerzett ismereteivel; 

 a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak megfelelően, 

egyszerű spontán helyzetekben; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat célnyelvi interakciót az ismert nyelvi 

eszközök segítségével; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megérti az ismert témához kapcsolódó írott vagy 

hallott szövegeket; 

 alkalmazza idegen nyelven az életkorának és érdeklődésének megfelelő digitális műfajok főbb 

jellemzőit. 

 

Kötelező kimeneti minimumszintek 

A NAT bizonyos képzési szakaszokra meghatározza a minden tanuló számára kötelező 

minimumszinteket, emellett kitér az emelt szintű képzésben részesülő tanulókkal szemben támasztott 
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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: 

 

 
1-4. évfolyam, 

minimumszint 

8. évfolyam, 

minimumszint 

Első idegen nyelv 
KER-szintben nem 

mérhető 
A2 

Második idegen nyelv – – 

 

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. 

 

 1-4. 

évfolyam 

6. évfolyam 8. évfolyam 

Első idegen 

nyelv 

KER-

szintben nem 

mérhető 

A1 A2 

Második 

idegen 

nyelv 

- - - 

 

 

Emelt tantervű óraháló a negyediktől a nyolcadik osztályig 
 

Évfolyam 5. 6. 7. 8. 

Heti 

óraszám 

5 5 5 5 

Éves 

óraszám 

180 180 180 180 

Tananyag Full Blast 

Plus 1 

Full Blast 

Plus 2 

Full Blast 

Plus 3 

Full Blast 

Plus 4 

KER 

szint 

A1.1 A1.2 A2 

 

B1 

 

 

Az 5. 6. évfolyamon az angol nyelv tantárgy emelt óraszáma: 180 óra/év, 5 óra/hét 

 

Javasolt tankönyv: Full Blast Plus 1 és Full Blast Plus 2  
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5.- 6. évfolyam 

 

Az 5. évfolyamra a 4. évfolyamon kialakult pozitív hozzáállással és a további nyelvtanulásra motiváltan 

érkezik a tanuló.  Az 5-6. évfolyamokon a nyelvtanítás elsődleges célja ezek fenntartása és erősítése, 

ugyanakkor egyre nagyobb szerephez jutnak azok a módszerek, melyek a tanuló írásbeli 

kommunikációját, illetve tudatos nyelvhasználatát fejlesztik mind a hagyományos, mind a digitális 

csatornákon. A célok elérése érdekében lényeges, hogy az előző és a jelen oktatási szakasz között az 

átmenet gördülékeny legyen - vagyis továbbra is fontos a stresszmentes nyelvóra, az oldott hangulatú 

tanulási környezet, amelyben a tanuló változatos munkaformákban, életkorának és érdeklődési körének 

megfelelő, tevékenységközpontú, sok esetben mozgásos és játékos feladatokat old meg.  

Az egyre bővülő, összetettebb nyelvi tartalmakkal továbbra is szövegkörnyezetbe illeszkedve 

ismerkedik meg a tanuló. Míg 4. osztályban a hangsúly jellemzően a szóbeli nyelvhasználaton volt, 

ebben a szakaszban fokozatosan az írott szövegek is megjelennek. A Nat-ban megnevezett készségek 

továbbra is egymásba fonódva fejlődnek; ám a beszédkészség és a hallott szövegértés mellett előtérbe 

kerülnek az írásbeli szövegalkotás, valamint az olvasott szövegértés készségei is. A szövegekkel való 

munkát a tanuló érdeklődési körének megfelelő, autentikus szövegek, történetek teszik eredményessé. 

Ebben a tanulási szakaszban fokozatosan egyre nagyobb szerepet kap a digitális csatornákon keresztül 

történő kommunikáció és szövegértés is. 

Az 5-6. évfolyamon a tanuló a 4-en már megismert témakörökkel és tartalmakkal találkozik, s az ott 

szerzett előzetes tudására építve bővíti tovább ismereteit. A témakörök egyre mélyebb és árnyaltabb 

feldolgozása, valamint a különböző szövegtípusok révén fejlődik a tanuló nyelvi cselekvőképessége: 

egyre bonyolultabb tartalmak megértésére és egyre összetettebb kommunikációs célok megvalósítására 

képes. Új témakörök is megjelennek: aktuális témák, melyek egyrészt a tanuló számára érdekes híreket, 

tartalmakat dolgozzák fel, másrészt lehetőséget biztosítanak arra, hogy a fiatalok életét is érintő 

aktualitásokat a nyelvórán megbeszéljék. A nyelvhasználat elsősorban osztálytermi keretek között 

valósul meg, de törekedni kell arra, hogy a tanulónak lehetősége legyen az osztálytermen kívül is valós 

nyelvhasználati helyzetek megélésére, illetve, hogy ezekre a tanórán kívül szerzett ismeretekre 

tudatosan építsünk.  

Az országismereti témakörök bővülése és elmélyülése tovább erősíti a tanuló érdeklődését és 

nyitottságát a célnyelvet beszélő, eltérő kulturális háttérrel rendelkező emberek iránt. 

A két év során, párhuzamosan az anyanyelvi kompetenciák fejlődésével, a tanuló egyre motiváltabbá 

válik és a célnyelv pontosabb és tudatosabb használatára törekszik. Miután megismerkedik különböző 

tanulási stílusokkal és módszerekkel, elindul az önálló nyelvtanulóvá válás útján, és 6. osztály végére 

már rendelkezik alapvető nyelvtanulási stratégiákkal. 

Az oktatási szakasz végére a tanuló eléri a KER szerint meghatározott A1 szintet.  

A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. Az egyes témakörök mellett 

az adott évfolyamokra kötelező nyelvi funkciók és nyelvi elemek, struktúrák kerültek meghatározásra, 

melyek az előző oktatási szakaszra megadottakat bővítik, azokra épülnek. 

 

Angol nyelvi funkciók az 5-6. évfolyamra (a zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák): 

 köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése (Hello! Good morning! 

Good night! Goodbye! Bye-bye! Take care! How are you? Fine, thanks. I’m OK.) 

 köszönet kifejezése (Thanks. Thanks a lot. Thank you very much.) 

 köszönetre történő reakció megfogalmazása (You’re welcome. No problem.) 
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 bemutatkozás megfogalmazása (My name is … Hello. Hi!  Nice to meet you.) 

 információkérés, információadás (What’s your name? My name is Peter. How old are you? I’m 

10. Where are you from? I’m from Budapest. When’s your birthday? On 4th July. What’s your 

favourite animal? My favourite animals are cats. Have you got a pet? Yes, a cat. No, I haven’t. 

Have you got any brothers or sisters? Yes, a brother. No, I haven’t.) 

 hogylét iránti érdeklődés (How are you? What’s wrong?) 

 hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése (I’m fine, thanks. I’m OK.)  

 bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (I am sorry. I’m very sorry.)  

 bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása (That’s OK. No problem.) 

 jókívánságok kifejezése (Happy birthday! Good luck! Congratulations!) 

 főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok (Merry Christmas! Happy New Year! Happy 

Easter!)  

 megszólítás és elköszönés kifejezése írott, személyes szövegben, pl. baráti levélben és e-

mailben (Dear Peter, Best wishes) 

 véleménykérés és arra reagálás (Do you agree? Yes, I do. No, I don’t. What do you think? I 

think …) 

 tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (Do you like ...? Yes, I do. No, I don’t. What’s your 

opinion about …? I think …) 

 dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (What is this? What is it like? It’s 

…/ It’s big and comfortable. What’s ... in English? What’s ... in Hungarian?) 

 igenlő vagy nemleges válasz kifejezése (Yes, I have. No, I haven’t. Yes, I do. No, I don’t.)  

 tudás, illetve nem tudás kifejezése (I know. I don’t know. I have no idea.) 

 nem értés megfogalmazása (I don’t understand.) 

 visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Can you repeat it? Can you spell it for me?)  

 alapvető érzések kifejezése (I’m cold. I’m hungry. I’m happy/sad/angry.)  

 akarat, kívánság kifejezése (Would you like a ...? Yes, please. No, thanks. I would like …)  

 kérés és arra reagálás (Can you give me a pen? Can I get a pen? Yes, here you are. Sorry, I 

can’t.)  

 javaslat és arra reagálás (Let’s go to the cinema., Good idea. Would you like to come to the 

cinema? Yes, sure.)  

 meghívás és arra reagálás (Can you come to my party? Yes, thanks. Sorry, I can’t. I’d like to 

invite you to my party.) 

 kínálás és arra reagálás (Would you like an orange? Here you are. Yes, please. No, thank you. 

Thank you.) 

 betűzés kérésének kifejezése (Could you spell it, please?) 

 utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Come here, please. Read the text, 

please.) 

Angol nyelvi elemek, struktúrák az 5-6. évfolyamra (a zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések 

példák): 

 létezés kifejezése jelen időben: ’to be’ létige (I’m … I’m not … Are you …? Is he …? Who is 

he? What’s that?) 

 szokásos cselekvés, történés kifejezése jelen időben: Present Simple (I eat bread for breakfast. 

I don’t like cheese. Do you play tennis?)  
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 cselekvés, történés kifejezése jelen időben: Present Continuous (Why is she crying? I’m not 

listening. I’m leaving.) 

 létezés kifejezése múlt időben: ’to be’ létige (I was … I wasn’t ... Were you …? Was he…? 

Who was  there? What was that?) 

 cselekvés, történés kifejezése múlt időben: Past Simple (I ate bread for breakfast. I didn’t see 

the film. Did you visit Joe?)  

 jövő idejűség kifejezése: ’going to’ (I’m going to be a doctor. It’s going to rain.) 

 felszólító mód: felszólítások (Come here. Don’t shout.) 

 kérdőmondatok, kérdőszavak (who?, when?, where?, what?, how?) 

 birtoklás: birtokos névmások és ’s genitive (My, your, his/her/its, our, their, Joe’s brother …) 

 mennyiségi viszonyok: egyes és többes szám (dog-dogs, child-children) 

 mennyiségi viszonyok: számok (one, two, …, hundred), sorszámok (first, second, third…) 

 mennyiségi viszonyok: megszámlálható főnevek (How many CDs have you got? I’ve got a lot 

of/few CDs.) 

 mennyiségi viszonyok: megszámlálhatatlan főnevek (How much money have you got? I’ve got 

a lot of/little money.) 

 térbeli viszonyok: prepozíciók, helyhatározók (here, there, on the left, on the right, in, on, under, 

opposite, next to, between …) 

 időbeli viszonyok: gyakoriság (How often? always, often, sometimes, never, once/twice a week, 

every day), időpontok/dátumok (in 1997, in July, at 5 o’clock, on Monday, It’s eight.  It’s quarter 

to eight.) 

 minőségi viszonyok: rövid melléknevek fokozása (Tom’s younger than Sue. Mary is the 

prettiest girl.) 

 minőségi viszonyok: rendhagyó melléknevek fokozása (good/bad, better/worse) 

 modalitás: ’can’, ’must’ segédige (I can/can’t swim. I must go.) 

 szövegösszetartó eszközök: névelők (a, an, the), mutató névmások (this, that, these, those), 

kötőszavak (and, or, but, because), névmások (I, he, they…, me, him, them…), some/any (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 glass.), határozatlan névmások (somebody, 

anybody, nobody, everybody) 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

 az adott tématartományban megért egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó 

célnyelvi szöveget; 

 az adott tématartományban létrehoz egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó 

célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel; 

 az adott tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő interakciót folytat a tanult 

nyelvi elemek felhasználásával. 

 

 

A témakörök áttekintő táblázata javasolt óraszámokkal 
 

Témakör neve Javasolt óraszám 
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Személyes, közvetlen környezeti és természeti témák és 

szituációk 

55 

Közéleti témák és szituációk 5 

Osztálytermi témák és szituációk 30 

Kereszttantervi témák és szituációk  10 

Célnyelvi vonatkozások  10 

Interkulturális, országismereti témák és szituációk 20 

Aktuális témák 8 

Szórakozás 18 

Ismeretszerzés, tudásmegosztás  14 

Szabadon felhasználható órakeret terhére 10 

Összes óraszám: 180 

 

Kereszttantervi kapcsolódás 
 

Témakör Kapcsolódási pontok 

Személyes, közvetlen környezeti és 

természeti témák és szituációk 

Magyar nyelv és irodalom: 

a család, lakóhelyem, barátok 

Etika: 

a család, barátság 

Matematika: 

tőszámnevek, halmazok, a logikai érték 

Természetismeret: 

táplálékaink, háztáji állatok és élőhelyük, 

háztáji növények és gyümölcsök 

Közéleti témák és szituációk Magyar nyelvi és irodalom: 

a közéletet foglalkoztató leggyakoribb témák, a 

közélet színterei, tájékoztató jellegű 

olvasmányok, közművelődés 

Etika: 

etikus magatartás közművelődési 

intézményekben, szokások 

Történelem: 

múzeumok, tárlatok 

Osztálytermi témák és szituációk Magyar nyelv és irodalom: 

az iskola, iskolai szabályok, iskolai nyelvi 

helyzetek 

Etika: 

osztálytársak és barátság 

Természetismeret: 

bármely téma projektben való feldolgozása 

Kereszttantervi témák és szituációk Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

Célnyelvi vonatkozások Magyar nyelv és irodalom: 

anyanyelvünk jellemzői, 

a főnév, a mellkénév, az ige, a magyar mondat, 

egyszerű nyelvi szituációk 

Interkulturális, országismereti témák Magyar nyelv és irodalom: 

a család, lakóhelyem, barátok 

Etika: 

a család, barátság 
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Történelem: 

a család, baráti kapcsolatok 

Ének-zene: 

célnyelvi gyermekdalok 

Aktuális témák Magyar nyelv és irodalom: 

aktuális események 

Történelem. 

aktuális események értelmezése 

Természetismeret: 

az időjárás 

Rajz és vizuális kultúra: 

az időjárás megjelenítése 

Szórakozás és játékos tanulás Testnevelés: 

mozgásos játékok, sportok, 

egészséges életmód 

Természetismeret: 

egészségvédelem 

Ének-zene: 

célnyelvi gyermekdalok 

Ismeretszerzés, tudásmegosztás Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

 

A Nat-ban és a kerettantervben meghatározott témák részletes kifejtése 

TÉMAKÖR: Személyes, közvetlen környezeti és természeti témák és szituációk 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 55 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: ismerősök, 

rokonok (family relations) 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: közvetlen 

környezet, otthon 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: a ház/lakás részei, 

bútorok, háztartási eszközök 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: ünnepek  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbik 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals, plants 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: a természet, a 

város és a vidék  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: természeti 

jelenségek (natural phenomena) 

 Személyes és közvetlen környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi 

elemekkel 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− Projektmunka egyénileg (plakát) 

o családfa készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása 

o a lakóhely és környezetének bemutatása 

− Scrapbook/poszter készítése 

o ’Ez vagyok én’ (kedvenc tárgyaim, együttesem, színészem stb.) 

o ‘A családom’ 

o ‘Háziállatom’, milyen állatot szeretnék, (fajta, kinézet, kor stb.)  

− Projektmunka csoportban 

o (plakát készítése): A mi házunk 

− Szóbeli mini-prezentációk: ‘Napirendem’+ családtag napirendje, szabadideje 

− Szerepjátékok 

o Ismerkedés egy új osztálytárssal – kérdések és feleletek 

TÉMAKÖR: Közéleti témák és szituációk 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural 

institutions, restaurants  

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: entrance tickets, 

forms, brochures 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural events, 

ways of entertainment 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: giving 

directions, giving information 

 A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− Poszter: térképkészítés a környékről, üzletekről, majd ezt felhasználva páros feladat az 

útbaigazítás gyakorlására 

− Kiselőadás: lakóhelyem bemutatása (szolgáltatások, intézmények)  

− Színi előadás: egy ismert mese közös elolvasása és dramatizálása  

− Kérdőív készítése, kitöltése, kiértékelése  

o leggyakoribb szórakozási formák a csoportban, (tv, olvasás, internet, sport stb.) 

TÉMAKÖR: Osztálytermi témák és szituációk 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 30 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tantestület (school 

staff) 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used for 

studying 
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 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: afternoon 

activities, school festivals  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: learning  

 Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

 Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi fejlesztő 

tevékenységek során 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

- Projektmunka - egyéni vagy csoportos 

o iskolai szokások, napirend, órarend 

o iskolai szabályok  

- Scrapbook/poszter: (’kiállítás’ az osztályterem falain) 

o iskolánk bemutatása 

- Kérdőív készítése 

o kedvenc tantárgyak, ki miben érzi jónak / kevésbé jónak magát – szóbeli összesítés 

- Csoportos feladat 

o szókártyákból mondatalkotás  

- Iskolai versenyek 

o olvasási verseny  

o verslánc– egyszerű célnyelvi gyerekversekből 

o ’Use of English’ – Tanulmányi verseny korosztályi célnyelvi követelményekből  

TÉMAKÖR: Kereszttantervi témák és szituációk 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Alapvető szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő tartalmakból 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− Kedvenc dal feldolgozása (pl. kérdésekkel, vizuális eszközökkel)  

− Egyéni projektmunka 

o az idegennyelv-tudás szerepe más tantárgyakban  

 

 

TÉMAKÖR: Célnyelvi vonatkozások 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az anyanyelv és a célnyelv közötti legalapvetőbb kiejtési/helyesírási különbségek felismerése 

 Az angol nyelv betű- és jelkészletének alkalmazása 

 A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

 Az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmak felismerése, akár a tanórán kívül is, digitális 

csatornákon is 

 Alapszintű nyelvtanulási stratégiák használata  



Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Hajdúszoboszló 

 

 

 Kéttannyelvű angol 5-8. évfolyam 58 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− Közös popzenehallgatás – pl. ’gapfill’ munkalappal   

− Filmnézés a célnyelven 

− A fim egy-két jelenetének dramatizálása és eljátszása 

− Keresztrejtvény készítése – a megoldás a padtárs feladata 

− Játékos diktálási feladatok 

o ’Running dictation’ 

o ’Chinese whispers’ 

− Egyszerű nyelvezetű szöveg feldolgozása (illusztráció, előadás) 

TÉMAKÖR: Interkulturális, országismereti témák 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Főbb célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete, összehasonlítása alapvető hazai 

szokásainkkal 

 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó alapvető tanult nyelvi elemek alkalmazása 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− Az Egyesült Királyság megismerése az alábbi témakörök mentén 

o az angol iskolák jellemzői, napirend 

o tipikus angol ház, lakás 

o mindennapi szokások 

o ünnepek a családban 

− Projektmunka csoportban (plakát készítése) 

o hazánk és az Egyesült Királyság összehasonlítása képekkel illusztrálva – hasonlóságok, 

különbségek bemutatása 

TÉMAKÖR: Aktuális témák 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi eseményekre vonatkozó alapvető 

szókincs megértése célnyelven 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− Projektmunka 

o aktuális hírek feldolgozása vizuális eszközökkel (rajz készítése, képek gyűjtése) 

o  képaláírások megfogalmazása  

o időjárásjelentés 

− Szerepjáték 

o interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres emberrel 

TÉMAKÖR: Szórakozás és játékos tanulás 
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JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű szövegek felhasználása szórakozás és 

játékos nyelvtanulás céljára 

 Részvétel játékos nyelvi tevékenységekben, drámajátékokban 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− Nyelvi és egyéb hagyományos játékok 

o Activity 

o ’Találd ki, ki vagyok’ 

o Barkochba 

o kártyajátékok 

− Egy kisfilm/rajzfilm megtekintése  

− Közösen választott dal, képregény, film, órai feldolgozása 

TÉMAKÖR: Ismeretszerzés, tudásmegosztás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Egyszerű, releváns információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel angol nyelven 

 A tanult témákhoz kapcsolódó angol nyelvű, egyszerű információ megszerzése 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− Csoportchat: közös online csoport létrehozása, rendszeres használata rövid angol nyelvű 

véleményekkel hozzászólásokkal 

− Scrapbook/poszter készítése az aktuális tananyaghoz 

− Prezentáció 

                         A Full Blast Plus 1 / Full Blast 2 tanköny sajátos 

kommunikációs eszközei, fogalomkörei, valamint a tanulói tevékenységek 
 

Kommunikációs eszközök, 

helyzetek és szándékok 

Fogalomkörök, 

nyelvtani szerkezetek 

Tanulói tevékenységek 

I can give a personal 

description; 
I can talk about my free time; 
I can talk about sports, their 

rules and the equipment used; 
I can express prohibition; 

Logikai viszonyok 
- Object pronouns 
- like + verb + -ing 
- must / mustn’t 
- Comparatives & superlatives 

Sporteszközök rajzolása; 
Kedvenc sportágunk bemitatása 

Stories; 
I can express  a state in the past; 
I know the past tense of some 

common verbs; 
I can talk about my plans for the 

summer holiday; 

Időbeli viszonyok  
- Was / were 
- Past of  regular verbs 
- Past of irregular verbs 
- going to 

Mesehallgatás; 
Önálló szövegfeldolgozás 
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Üdvözlések, nevünk betűzése 

Telefonszám olvasása, diktálása 

Tárgyak színe 

Tantermi utasítások megértése 

Cselekvés, történés, létezés  

- többes szám; 

- felszólító mód (Let’s ...) 

- the verb ’be’ in negatives and  

  questions 

- Who?, What? 

Szövegértés; lényegkiemelés; 

Bemutatkozás;  

Adatlap kitöltése;  ID card 

készítése; Szituációs játék; 

Órarendkészítés; Levélírás; 

Ismerkedés pen friend-del  

Személyes adatokról érdeklődés 

és válasz; Az idő kifejezése; 

Búcsúzás; Érdeklődés mások 

erősségeiről; Családtagok 

bemutatása; Barátaim külső 

jellemzése; Személyes tárgyaim, 

kedvenc állataim leírása; 

Birtoklás 

- Possessive case; 

- Possessive adjectives; 

- the verb ’havegot’ 

- These / those 

Filmismertetés: híres családok; 

A királyi család tagjainak 

bemutatása; 

Poszterkészítés kedvencekről; 

Kiállítás: gyűjtemények 

bemutatása; 

Állataim: prezentáció IKT-n; 

Szabadidős tevékenységeim 

leírása; 

Vélemények kifejezése 

Kedvenc zenéim, filmjeim 

jellemzése 

Időbeli viszonyok 

- Present Simple 

- Prepositions of time; 

- Present Simple negatives and  

  questions 

- like, love, enjoy, hate + -ing 

- When? from always to never 

Szöveghallgatás és szövegértés; 

Brain storming / Activities; 

Mondatszerkesztés táblázattal; 

Mondatszerkesztés képekkel; 

Survey készítés / pair work; 

Hangszerek bemutatása; 

Fogalmazás a hétvégéről; 

 

 

 

Fejlesztési célok és feladatok egységenként 
 

 

Fejlesztési 

egység 
Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

Aktív részvétel az órai tevékenységekben, a célnyelvi óravezetés követése, 

az egyszerű tanári utasítások és kérdések, valamint a korábban feldolgozott 

szövegek megértése, A2 

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

A kissé komplexebb formában elhangzó és kevesebb nonverbális elemmel 

támogatott célnyelvi óravezetés követése; 

az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó, kevesebb nonverbális 

elemmel támogatott és bővülő szókinccsel megfogalmazott, de továbbra is 

rövid, egyszerű tanári utasítások megértése; 

 

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.  

Az A2 szintű nyelvvizsgára való készülés. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
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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. 

 

 

Fejlesztési 

egység 
Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 
Részvétel interakciót igénylő tevékenységekben, egyszerű nyelvi 

eszközök alkalmazásával. A2 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A beszédszándék kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő 

szókinccsel és nonverbális elemekkel támogatva; 

egyszerű kérdések feltevése ismert témákról, illetve válaszadás egyszerű 

nyelvi eszközökkel a hozzá intézett kérdésekre; 

rövid beszélgetés folytatása ismert témákról, egyszerű nyelvi 

eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal; 

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. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, mondókák, versek, mesék, illusztrált történetek, mozgással kísért rövid 

cselekvéssorok, kérdések, rövid párbeszédek, dramatizált jelenetek, néhány mondatos 

leírások, egyszerű felszólítások, kérések, információ hiányán, illetve különbözőségén alapuló 

szövegek. 

 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
Néhány összefüggő mondat elmondása önmagáról és a tanult 

témákról. A megismert versek, mondókák felidézése. A1.1 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

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 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). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
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Dalok, versek, mesék, rövid történetek, cselekvéssorok, leírások (pl. tanulói munka 

bemutatása), rövid szerepek, interaktív feladatok. 

 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 
Részvétel olvasást igénylő nyelvi tevékenységekben, ismert szavak, 

rövid szövegek elolvasása. A2 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A megértést segítő elemekre támaszkodva felismeri és megérti az 

egyszerű szövegekben az ismert nevek, szavak és mondatok 

felismerése és megértése; 

a különböző műfajú, egyszerű, autentikus szövegek lényegének 

megértése;  

A 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. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Történetek, hirdetések, plakátok, egyszerű katalógusok, egyszerű üzenetek, útleírások, 

képeslapok, feliratok, nyomtatványok hagyományos és online formában. 

 

 

 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 
Részvétel írást igénylő játékos nyelvi tevékenységekben, s ezek 

során rövid szavak, mondatok másolása. A2 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása; 

Megadott mintát követve különböző műfajú és életkorának 

megfelelő témájú rövid szövegek alkotása; 

írásbeli válaszadás személyes adatokra vonatkozó egyszerű 

kérdésekre; 

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. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Leírás, felirat, utasítás, képeslap, üdvözlőkártya, meghívó, üzenet, SMS, e-mail, levél, 

adatlap, bejegyzés, dalszöveg. 



Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Hajdúszoboszló 
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6. évfolyam 
 

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

 

 

Az 6. évfolyamra a kialakult pozitív hozzáállással és a további nyelvtanulásra motiváltan érkezik a tanuló.   

 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

- az adott tématartományban megért egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó célnyelvi 

szöveget; 

- az adott tématartományban létrehoz egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó célnyelvi 

szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel; 

- az adott tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő interakciót folytat a tanult 

nyelvi elemek felhasználásával. 

 

 

A témakörök áttekintő táblázata javasolt óraszámokkal 
 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Személyes, közvetlen környezeti és természeti témák és szituációk 55 

Közéleti témák és szituációk 9 

Osztálytermi témák és szituációk 20 

Kereszttantervi témák és szituációk  10 

Célnyelvi vonatkozások  10 

Interkulturális, országismereti témák és szituációk 26 

Aktuális témák 12 

Szórakozás 18 

Ismeretszerzés, tudásmegosztás  10 

Szabadon választható 10 

Összes óraszám: 180 

 

Kereszttantervi kapcsolódás 
 

Témakör Kapcsolódási pontok 

Személyes, közvetlen környezeti és 

természeti témák és szituációk 

Magyar nyelv és irodalom: 

a család, lakóhelyem, barátok 

Etika: 

a család, barátság 

Matematika: 

tőszámnevek, halmazok, a logikai érték 

Természetismeret: 

táplálékaink, háztáji állatok és élőhelyük, 

háztáji növények és gyümölcsök 

Közéleti témák és szituációk Magyar nyelvi és irodalom: 

a közéletet foglalkoztató leggyakoribb témák, a 

közélet színterei, tájékoztató jellegű 

olvasmányok, közművelődés 

Etika: 
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etikus magatartás közművelődési 

intézményekben, szokások 

Történelem: 

múzeumok, tárlatok 

Osztálytermi témák és szituációk Magyar nyelv és irodalom: 

az iskola, iskolai szabályok, iskolai nyelvi 

helyzetek 

Etika: 

osztálytársak és barátság 

Természetismeret: 

bármely téma projektben való feldolgozása 

Kereszttantervi témák és szituációk Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

Célnyelvi vonatkozások Magyar nyelv és irodalom: 

anyanyelvünk jellemzői, 

a főnév, a mellkénév, az ige, a magyar mondat, 

egyszerű nyelvi szituációk 

Interkulturális, országismereti témák Magyar nyelv és irodalom: 

a család, lakóhelyem, barátok 

Etika: 

a család, barátság 

Történelem: 

a család, baráti kapcsolatok 

Ének-zene: 

célnyelvi gyermekdalok 

Aktuális témák Magyar nyelv és irodalom: 

aktuális események 

Történelem. 

aktuális események értelmezése 

Természetismeret: 

az időjárás 

Rajz és vizuális kultúra: 

az időjárás megjelenítése 

Szórakozás és játékos tanulás Testnevelés: 

mozgásos játékok, sportok, 

egészséges életmód 

Természetismeret: 

egészségvédelem 

Ének-zene: 

célnyelvi gyermekdalok 

Ismeretszerzés, tudásmegosztás Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

 

A Nat-ban és a kerettantervben meghatározott témák részletes kifejtése 

TÉMAKÖR: Személyes, közvetlen környezeti és természeti témák és szituációk 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 55 óra 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: ismerősök, rokonok 

(family relations) 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: közvetlen környezet, 

otthon 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: a ház/lakás részei, bútorok, 

háztartási eszközök 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: ünnepek  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbik 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: társadalmi kapcsolatok 

(social relations) 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals, plants 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: a természet, a város és a 

vidék  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: természetvédelem, 

állatvédelem 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: természeti jelenségek 

(natural phenomena) 

Személyes és közvetlen környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi elemekkel 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− Projektmunka egyénileg (plakát/PPT) 

o családfa készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása 

o a lakóhely és környezetének bemutatása 

− Scrapbook/poszter készítése 

o ’Ez vagyok én’ (kedvenc tárgyaim, együttesem, színészem stb.) 

o ‘A családom’ 

o ‘Háziállatom’, milyen állatot szeretnék, (fajta, kinézet, kor stb.)  

o ‘Okosház’  

− Projektmunka csoportban 

o Ezek vagyunk mi (kedvenc együtteseink, kedvenc tantárgyaink, kedvenc filmjeink, 

színészeink, olvasmányaink, játékaink stb.) 

o  (plakát készítése): Mit teszünk környezetünk védelme érdekében? 

o  (makett készítése): A mi házunk; Álomházam; Lakóhelyünk 

− Csoportos internetes kutató munka: ’Families around the world’ képek gyűjtése, azok bemutatása, 

összehasonlítása az órán 

− Szóbeli mini-prezentációk: ‘Napirendem’+ családtag napirendje, szabadideje 

− kérdőívek megalkotása, kitöltése, illetve írásbeli/szóbeli összegzése:  

o ‘Házi kedvencek a csoportunkban’,  

o  ‘Különóráink és hobbijaink’ (időpont, helyszín stb.) 

− Szerepjátékok 

o Ismerkedés egy új osztálytárssal – kérdések és feleletek 
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TÉMAKÖR: Közéleti témák és szituációk 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 9óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: a közéletben és a 

szolgáltatásokban résztvevő személyek, (pl. clerk, guide, waiter, ticket officer, tourist) 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural institutions, 

restaurants  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: entrance tickets, forms, 

brochures 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural events, ways of 

entertainment 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: giving directions, 

giving information 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, entertainment, 

culture, travelling, national and international tourism 

A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− Poszter: térképkészítés a környékről, üzletekről, majd ezt felhasználva páros feladat az útbaigazítás 

gyakorlására 

− prospektus, reklám készítése - csoportverseny - (étterem, mozi, színház, látványosság) - melyik a 

leghatásosabb reklám? 

− Kiselőadás: lakóhelyem bemutatása (szolgáltatások, intézmények)  

− quiz játék a célnyelvi országokról és hazánkról 

− Színi előadás: egy ismert mese közös elolvasása és dramatizálása  

− Kérdőív készítése, kitöltése, kiértékelése  

o leggyakoribb szórakozási formák a csoportban, (tv, olvasás, internet, sport stb.) 

TÉMAKÖR: Osztálytermi témák és szituációk 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tantestület (school staff) 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used for studying 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: afternoon activities, 

school festivals, school traditions, events, extracurricular opportunities for language learning/use of 

language 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tudás (knowledge), 

nyelvtanulási célok (language learning targets) 

Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi fejlesztő 

tevékenységek során 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
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- Projektmunka - egyéni vagy csoportos 

o iskolai szokások, napirend, órarend 

o iskolai szabályok  

o iskolai öltözködés Magyarországon és a célnyelvi országokban  

o tantárgyak összehasonlítása a két országban, iskolai időbeosztás összehasonlítása, tanórán 

kívüli tevékenységek összehasonlítása 

- Scrapbook/poszter: (’kiállítás’ az osztályterem falain) 

o iskolánk bemutatása 

- Kérdőív készítése 

o kedvenc tantárgyak, ki miben érzi jónak / kevésbé jónak magát – szóbeli összesítés 

- kutatómunka: szótanulási stratégiák – a különböző módszerek bemutatása 

- Csoportos feladat 

o szókártyákból mondatalkotás  

- Iskolai versenyek 

o olvasási verseny  

o verslánc– egyszerű célnyelvi gyerekversekből 

o ’Use of English’ – Tanulmányi verseny korosztályi célnyelvi követelményekből  

TÉMAKÖR: Kereszttantervi témák és szituációk 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Alapvető szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő tartalmakból 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− internetes kutató- és projektmunka:  

o településem történetének, földrajzának, élővilágának bemutatása 

− Kedvenc dal feldolgozása (pl. kérdésekkel, vizuális eszközökkel)  

− Egyéni projektmunka 

o az idegennyelv-tudás szerepe más tantárgyakban  

 

 

TÉMAKÖR: Célnyelvi vonatkozások 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nyelvi készségek (language 

skills, language learning, languages) 

Az anyanyelv és a célnyelv közötti legalapvetőbb kiejtési/helyesírási különbségek felismerése 

A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

Az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmak felismerése, akár a tanórán kívül is, digitális 

csatornákon is 

Alapszintű nyelvtanulási stratégiák használata  

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− Nyelvtanulási típusok, stratégiák feltérképezése kérdőívvel 
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− Közös popzenehallgatás – pl. ’gapfill’ munkalappal   

− Filmnézés a célnyelven 

− A fim egy-két jelenetének dramatizálása és eljátszása 

− könnyített olvasmányok otthoni elolvasása (évente 1-2), és rövid, kedvébresztő beszámoló készítése 

az osztálytársak számára 

− Keresztrejtvény készítése – a megoldás a padtárs feladata 

− Egyszerű nyelvezetű szöveg feldolgozása (illusztráció, előadás) 

TÉMAKÖR: Interkulturális, országismereti témák 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 26 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Főbb célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete, összehasonlítása alapvető hazai szokásainkkal 

Hazánk főbb országismereti jellemzőinek ismerete célnyelven 

A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó alapvető tanult nyelvi elemek alkalmazása 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− Az Egyesült Királyság megismerése hagyományos és digitális kutatómunka majd órai kiselőadások 

formájában, az alábbi témakörök mentén 

o az angol iskolák jellemzői, napirend 

o tipikus angol ház, lakás 

o mindennapi szokások 

o ünnepek a családban  

o angol időjárás 

o az Egyesült Királyság tájegységei, országrészei 

o angol étkezési szokások, tipikus ételek 

− Olvasott szövegértés fejlesztése: az Amerikai Egyesült Államok – jellemző adatok, alapvető 

tudnivalók  

− Projektmunka csoportban (plakát készítése) 

o hazánk és az Egyesült Királyság összehasonlítása képekkel illusztrálva – hasonlóságok, 

különbségek bemutatása 

TÉMAKÖR: Aktuális témák 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi eseményekre vonatkozó alapvető 

szókincs megértése célnyelven 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− Projektmunka 

o aktuális hírek feldolgozása vizuális eszközökkel (rajz készítése, képek gyűjtése) 

o  képaláírások megfogalmazása  

o időjárásjelentés 

− Egy izgalmas sportesemény megtekintése az angol nyelvű híradóban (pl. úszó VB) 

o szógyűjtés az esemény témájával kapcsolatban 

o lenémított film tanulói kommentárral 
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− Szerepjáték 

o interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres emberrel 

TÉMAKÖR: Szórakozás és játékos tanulás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű szövegek felhasználása szórakozás és játékos 

nyelvtanulás céljára 

Részvétel játékos nyelvi tevékenységekben, drámajátékokban 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− Nyelvi és egyéb hagyományos játékok 

o Activity 

o ’Találd ki, ki vagyok’ 

o Barkochba 

o kártyajátékok 

− projektmunka, prezentáció: 

o  kedvenc dalom/együttesem/filmem/színészem/animációs filmszereplőm/játékom bemutatása 

− Egy kisfilm/rajzfilm megtekintése  

− Közösen választott dal, képregény, film, órai feldolgozása 

TÉMAKÖR: Ismeretszerzés, tudásmegosztás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Egyszerű, releváns információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel angol nyelven 

A tanult témákhoz kapcsolódó angol nyelvű, egyszerű információ megszerzése 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− Csoportchat: közös online csoport létrehozása, rendszeres használata rövid angol nyelvű véleményekkel 

hozzászólásokkal 

− projektmunka, kiselőadás, internetes kutatómunka: saját, választott témából  

− Scrapbook/poszter készítése az aktuális tananyaghoz 

− Prezentáció 
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A Full Blast Plus 2 tanköny sajátos 

kommunikációs eszközei, fogalomkörei, valamint a tanulói tevékenységek 

 
Kommunikációs eszközök, 

helyzetek és szándékok 

Fogalomkörök, 

nyelvtani szerkezetek 

Tanulói tevékenységek 

Tárgyak, települések 

elhelyezkedésének leírása; 

Lakókörnyezetünk jellemzése; 

Udvarias kérés és engedélykérés 

Hírességek, nevezetességek 

bemutatása; 

Javaslattétel programokra;  

Térbeli viszonyok 

- Prepositions of place; 

- There is / there are; 

- The verb ’can’ 

- Let’s ... 

Rajzoltatás leírás alapján; 

Lakásunk, házunk lerajzolása; 

’My dream houise’ leírása; 

A lakóhely térképének részlete; 

Szerepjáték; Puzzle> 

Gyüjtőmunka IKT-n; 

Film megtekintése Londonról; 

Ételek rendelése; 

Ajánlatkérés; 

Ajánlat elfogadása és elutasítása 

Ételek javaslása, kínálása 

Mennyiségi viszonyok 

- Countables / Uncountables; 

- Some / any; A / an & some; 

- How many? / How much? 

- Object pronouns;. 

Párbeszéd, szerepjáték: 

étlaptervezés; Szöveghallgatás; 

Riportkészítés; Ételek 

csoportosítása; Egészséges / 

egészségtelen étlap készítése; 

Survey: önálló szövegalkotás az 

étkezési szokásokról; 

Dátum kifejezése; 

Jelenlegi események ismertetése 

Emberek külsejének, 

ruházatának leírása; 

Különbségtétel folyamatban 

lévő és szokásos, rutinszerű 

cselekvések között; 

Beszélgetés az időjárásról 

Idóbeli viszonyok 

- Months; 

- Present Progressive vs. 

Present 

  Simple; 

- Why? 

- Because ... 

  

Önálló szövegfeldolgozás; 

Fordítás, szövegértés, 

lényegkiemelés; 

Összefüggő tartalom elmondása; 

Időjárásjelentés készítése; 

Email írása; 

Múltbeli helyzetek, balesetek 

elmesélése; 

Érzelmek leírása, történetmes 

elmesélése 

Időbeli viszonyok 

- Past Simple 

- Past Simple of ’be’ 

- Time expressions ’in + year’ 

Képeslapírás, 

Történet írása; 

a ’New Plus 2’ alapján, 

Jövőbeni tervek elmesélése; 

Programszervezés; 

Jóslat a jövőre vonatkozóan; 

Országok összehasonlítása; 

Időbeli és logikai viszonyok  

Future with ’going to’ & 

’Present Progressive’& ’will’ 

Must / mustn’t 

Comparatives & superlatives 

Útvonalterv és napló készítése; 

Kiselőadás ’legek’ címmel; 

 

 

 

tévé műsorok 

zene, sport 

foglalkozások 

Present perfect 

Present perfect vs past simple 

have been-have gone 

question tags 

Múltbeli élmények 

Megerősítések 

Egyetértés, érvelés 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fejlesztési célok és feladatok egységenként 
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Fejlesztési 

egység 
Hallott szöveg értése 

Előzetes 

tudás 

Aktív részvétel az órai tevékenységekben, a célnyelvi óravezetés követése, az 

egyszerű tanári utasítások és kérdések, valamint a korábban feldolgozott 

szövegek megértése, begyakorolt rövid párbeszédek folytatása, minta alapján 

egyszerű szövegek alkotása. A2+ 

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

 

Az ismert témákhoz kapcsolódó, egy-egy rövid mondatból álló kérdések, 

néhány rövid mondatból álló megnyilatkozások megértése;. 

A fejlesztés tartalma 

 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. 

 

 

 

Fejlesztési 

egység 
Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 
Részvétel interakciót igénylő tevékenységekben, egyszerű nyelvi eszközök 

alkalmazásával. A2+ 

A tematikai 

egység nevelési-

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 

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. 
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Aktív részvétel dalok, mondókák, versek, mesék, történetek előadásában, szóbeli nyelvi 

játékokban; nonverbális elemekkel támogatott történet elmondásába való bekapcsolódás az 

ismert szavak, kifejezések, beszédfordulatok szintjén. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, mondókák, versek, mesék, illusztrált történetek, mozgással kísért rövid 

cselekvéssorok, kérdések, rövid párbeszédek, dramatizált jelenetek, néhány mondatos 

leírások, egyszerű felszólítások, kérések, információ hiányán, illetve különbözőségén alapuló 

szövegek. 

 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
Néhány összefüggő mondat elmondása önmagáról és a tanult 

témákról. A megismert versek, mondókák felidézése. A2+ 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Néhány egyszerű nyelvtani szerkezet és mondatfajta használata; 

a szavak, szócsoportok, egyszerű cselekvések, történések 

összekapcsolása kötőszavakkal; 

munkájának bemutatása egyszerű nyelvi eszközökkel; 

ismert szöveg elmondása a célnyelvi normához közelítő kiejtéssel, 

intonációval és beszédtempóban.  

A fejlesztés tartalma 

Egyénileg vagy csoportban létrehozott alkotás, tárgy rövid bemutatása és értékelése (pl. 

közös plakát készítése, kiállítása, szóbeli bemutatása és értékelése). 

Tanári példa vagy autentikus hangzóanyag hallgatása és együttes elmondása után közös vagy 

önálló ismétlés; a kiejtés, intonáció, hangsúly, ritmus játékos gyakorlása (pl. hangerő vagy 

hangszín változtatásával, érzelmek kifejezésével, ritmushangszerek vagy mozgás kíséretével). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, versek, mesék, rövid történetek, cselekvéssorok, leírások (pl. tanulói munka 

bemutatása), rövid szerepek, interaktív feladatok. 

 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 
Részvétel olvasást igénylő nyelvi tevékenységekben, ismert szavak, 

rövid szövegek elolvasása. A2+ 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

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. 

A fejlesztés tartalma 

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 
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Történetek, hirdetések, plakátok, egyszerű katalógusok, egyszerű üzenetek, útleírások, 

képeslapok, feliratok, nyomtatványok hagyományos és online formában. 

 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 
Részvétel írást igénylő játékos nyelvi tevékenységekben, s ezek 

során rövid szavak, mondatok másolása. A2+ 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A közösen feldolgozott olvasott szöveghez kapcsolódó írásbeli 

feladatok elvégzése; 

részvétel írásbeli nyelvi játékokban; 

a meglévő szókincs, tudás képes kreatív alkalmazása az őt érdeklő 

témájú, egyszerű szövegek írásához. 

A fejlesztés tartalma 

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. 

 

 

 

Értékelési rendszer 5.-6. évfolyamon:  
 

A tanuló továbbhaladásának követelményeit az egyes iskolák pedagógiai programja tartalmazza. 

Jelen helyi tanterv javaslata a továbbhaladás feltételeire az 6. osztály végén: a tanuló legyen képes az év 

végi kimenetet mérésekor a szókincs, beszédkészség, beszédértést és íráskészséget mérő feladatokat 

legalább 30 %-ban, a nyelvhelyességet 20 %-ban teljesíteni. Tanév végén KER szerinti A2-es szintű 

országos célnyelvi mérést írnak. 

 

Értékelési szempontok: 

Minden készséget, és a nyelvhelyességet külön-külön értékelünk. 

 

Az értékelés módjai: 

– önértékelés  

– tanulói értékelés (pár-, csoportmunkában) 

– szóbeli értékelés; 

– írásbeli, főleg ösztönző-formáló (formatív) értékelés; 

– minősítő-szelektáló (szummatív)  

– összegző-lezáró értékelés (osztályzás). 
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A Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában alkalmazott 

  

Módszerek:  

– -csoportmunka 

– -szituációs gyakorlatok az adott témakörnek megfelelően 

– -project munkák készítése ünnepek, országismeret keretében 

 

Eszközök használata: 

– -Internet 

– -ppt alkalmazása 

– -Smart tábla eszközhasználata 

– -Wordwall 

– -Multi Rom interaktív CD 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. – 8. évfolyam 

 
E nevelési-oktatási szakasz fő célja, hogy a nyelvi készségek további fejlesztése révén a tanuló eljusson a 

KER szerinti B1 nyelvi szintre. A megvalósítás az életkori szakaszra megfogalmazott nevelési célokkal és 

más kulcskompetenciák fejlesztésével összhangban kell, hogy történjen, és lehetőség szerint vegye 

figyelembe a tantárgyak közötti kapcsolódási pontokat is. A 7-8. évfolyamon tovább folytatódik a nyelvi 

ismeretek és a szókincs bővítése, valamint a nyelvtani ismeretek funkcionális szemléletű elsajátítása. A 

szakasz végére a tanuló az ismert nyelvi eszközök segítségével többnyire helyesen és érthetően fejezi ki 

magát alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is. Felhasználja a tanult nyelvi 

elemeket és kommunikációs stratégiákat egyéni írásbeli és szóbeli közléseiben, valamint közvetíteni is tud 

az élő idegen nyelven. 

Az angol nyelv tanításának egy lényeges területe a 7-8. évfolyamon a szövegértés további fejlesztése, az 

autentikus szövegekkel való munka tudatosítása. A szókincs és a nyelvtani ismeretek közvetítése szövegek 

révén, szövegkörnyezetbe ágyazva történik. Nagy hangsúlyt kap a felfedező tanulás, melynek során a tanuló 

önállóan, a nyelvtanulási stratégiák egyre bővülő tárával és azok egyre tudatosabb használatával fedezi fel 

a szöveg tartalmát, valamint a nyelvi eszközök jelentését és szabályszerűségeiket. A szélesebb körű 

nyelvtanulási, illetve nyelvhasználati stratégiák és azok tudatos használata tovább segítik a nyelvtanulót az 
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önálló nyelvtanulóvá válásban és képessé teszik őt arra, hogy mindezeket más tanulási területeken is 

alkalmazza kompetenciái további fejlesztésére. Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a nyelvtanuló egyre 

több szövegtípussal ismerkedik meg, bővíti a szövegfajtákkal kapcsolatos ismereteit, és egyre inkább 

alkalmazza idegen nyelven az életkorának és érdeklődésének megfelelő digitális műfajok főbb jellemzőit 

is. 

A nyelvtanulónak a motiváció fenntartása és erősítése érdekében továbbra is biztosítani kell a jó hangulatú, 

önbizalmat növelő és érzelmi biztonságot adó tanulási környezetet, amelyben lehetőség nyílik számára az 

önértékelés és a társas értékelés alkalmazására is. Motivációját erősítik továbbá a változatos munkaformák, 

a kihívást jelentő feladatok, a pozitív tanári visszajelzések és megerősítések, valamint a projektek. 

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a témakörök a korábbi szakaszokhoz képest jelentősen bővülnek, 

mélyebben és összetettebben kerülnek feldolgozásra, igazodva a nyelvtanulót körülvevő világhoz, 

mindennapjaihoz, érdeklődéséhez és igényeihez. A feldolgozásra kerülő témák gyakran összhangban állnak 

más tanulási területek tartalmaival, és lehetővé teszik a nyelvtanuló számára, hogy a nyelv eszközével 

alaposabban és árnyaltabban ismerje meg szűkebb és tágabb környezetét, bevonva a digitális eszközöket és 

mobilalkalmazásokat is. A témakörök feldolgozása során építeni kell a nyelvtanuló előzetes nyelvi tudására, 

a világról megszerzett ismereteire, valamint a más tantárgyakból megszerzett ismeretekre. Ezek elmélyítését 

segítik, ha a tanulók többször találkoznak angol nyelvű hírekkel, dokumentumfilmekkel, olyan 

beszámolókkal, melyek magyar híreket angol nyelven közvetítenek, vagy amelyek angol nyelven 

Magyarország országismereti jellemzőivel foglalkoznak. A tartalmak meghatározásánál, illetve a 

témakörök feldolgozásánál figyelembe kell venni a 7-8. évfolyamon idegen nyelvet tanulóknál egyre inkább 

megmutatkozó egyéni különbségeket is. Fokozott erőfeszítésre van szükség itt azért, hogy a nyelvtanulási 

motiváció a továbbtanulás, illetve pályaválasztás irányától függetlenül megmaradjon, és hogy a tanulók 

tudják, hogy bármilyen szakmai és személyes célt is állítanak maguk elé, a nyelvtudás segíti majd őket ezek 

elérésében. Mindez változatos és az egyéni különbségekhez illeszkedő nyelvórai tevékenységekkel és a 

tanulók érdeklődéséhez illeszkedő nyelvórán túli feladatokkal érhető el.  

A kerettanterv minden egyes témakörhöz javasol tevékenységi formákat is, melyek segíthetik a témakörhöz 

tartozó szókincs, illetve nyelvi struktúrák bevésődését. A motiváció állandó ébrentartása érdekében mindig 

érdemes az ilyen jellegű feladatokat a tanulók szemszögéből nézve négy szempont szerint megvizsgálni: 

fontosnak érzik-e (pl. fejleszti-e a kommunikációjukat), szeretik-e az ilyen típusú feladatot (pl. 

csoportfeladat, egyéni projekt), érdekesnek találják-e (pl. ad-e, igényel-e új információt), illetve 

szórakoztatónak találják-e (pl. játékok, versenyek). Az itt javasolt tevékenységi formák csak 

gondolatébresztő példák, és ellentétben a szókincs és a nyelvi struktúrák, funkciók meghatározásával nem 

kötelező érvényűek. 

Mivel a kereszttantervi tartalmak igazodnak a 7-8. évfolyamon megjelenő új tudástartalmakhoz (pl. 

természettudományok, média), a nyelvtanulónak ezen területeken is lehetősége nyílik az ismeretszerzés, 

tudásmegosztás kiterjesztésére, illetve új kapcsolódási pontok kialakítására az újonnan megjelenő 

tantárgyakkal. 

Ebben a szakaszban kevesebb hangsúly esik az osztálytermi helyzetek gyakorlására. A cél az, hogy segítsük 

a tanulót abban, hogy megtapasztalhassa, miként tudja a korábban megszerzett nyelvtudását művelődésre, 

információ-és ismeretszerzésre, tudásmegosztásra, kapcsolattartásra, kapcsolatok építésére, illetve 

szórakozásra használni. Osztálytermi helyzeteken kívüli, életszerű szituációk eljátszása (pl. közélet, 

szórakozás, interkulturális és országismereti témakörökben), valamint ismeretszerzés, tudásmegosztás 

céljából készített projektek segíthetik e cél megvalósítását. Ebben a szakaszban a nyelvtanulási stratégiák 



Thököly Imre Kéttanyelvű Általános Iskola 

 

Angol 1-8. évfolyam 

77 

 

köre is bővül, így a nyelvtanuló arra is képessé válik, hogy valós nyelvtudását egyre inkább önállóan is 

fejlessze mind hagyományos, mind digitális csatornákon keresztül.  

A nevelési-oktatási szakasz célja, tehát, hogy a tanuló a 7. évfolyam végére elérje a KER szerinti A2 nyelvi 

szintet, 8. évfolyam végére a KER B1 nyelvi szintet.  

 

Nyelvi funkciók (témakörtől független, mindre vonatkozik) 

A zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák. 

 

— megszólítás kifejezése és arra reagálás (Excuse me. Can I help you?) 

— bemutatkozás megfogalmazása (Let me introduce myself.) 

— személyre vonatkozó információkérés, információadás (What’s your favourite subject? It’s maths.) 

— hogylét iránti érdeklődés és reakció (What’s the matter? I feel…) 

— bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása (That’s OK. Don’t worry about it. It doesn’t 

matter.) 

— jókívánságok kifejezésekor a reakció megfogalmazása (Thank you, the same to you.) 

— telefon felvétele, telefonon való bemutatkozás (XY speaking.)  

— megszólítás, elbúcsúzás személyes levélben (Dear John, Best wishes, Love,)  

— véleménykérés és arra reagálás (Do you agree? Yes, I do. No, I don’t. What’s your opinion? In my 

opinion…, What do you think about …? I think …) 

— tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (How do you like it? I think it’s…)  

— képesség kifejezése (Can you speak French? Are you able to ride a horse? I can understand French. 

I am unable to ride a horse.) 

— szükségesség kifejezése (Do I have to ...? Do I need to …?  You must … We have to …)  

— szándék, kívánság kifejezése (What would you like to do? Would you like to have a rest? I’d like to 

see that film.) 

— dicséret, kritika kifejezése (It’s great. It’s a good idea. It’s boring.) 

— dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (What is this? What is it like?) [dolgok, 

személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (What is this? What is it like? It’s …, It’s made 

of …, It’s used for ...)] 

— visszakérdezés, ismétléskérés kifejezése nem értés esetén (Sorry, what did you say?) 

— nem értés, magyarázatkérés, magyarázat értésének ellenőrzése (Could you understand me? Is it 

clear? Sorry, what does that mean?) 

— betűzés kérése, betűzés (It spells …) 

— felkérés hangosabb, lassúbb beszédre (Could you speak a little more slowly, please? Sorry, that was 

a bit too fast.) 

— öröm, sajnálkozás, bánat kifejezése (Are you happy about it?  What do you think of that? How do 

you feel about it? Great!  I’m glad to hear that. I’m so pleased that…, Good for you. I feel so happy 

for … I’m sorry to hear that. What a pity. Oh, no! Oh, dear! I feel so sorry for …)  

— elégedettség, elégedetlenség, bosszúság kifejezése (What do you think of…? Are you pleased with 

…? Are you happy with …?) [elégedettség, elégedetlenség, bosszúság kifejezése (What do you think 

of…? Are you pleased with …? Are you happy with …? Are you satisfied with …? That’s 
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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.)] 

— csodálkozás kifejezése (How come? Is he? What a surprise!) 

— javaslat és arra reagálás (Would you like to come to the cinema? Yes, sure.)  

— meghívás és arra reagálás (I’d like to invite you to my party. Thank you, I’m happy to come.) 

— információkérés, -adás (When is the next train? What time does the train arrive? Is the boss here? 

Yes, he is.) 

— egyetértés, egyet nem értés (Do you agree? What’s your opinion? How do you feel about it? I agree. 

I don’t agree. I don’t think so.) 

— valaki igazának az elismerése és el nem ismerése (You are right. You are wrong.) 

— egymást követő események leírása (What happened? First … then … finally …) 

 

Nyelvi elemek, struktúrák (témakörtől független, mindre vonatkozik) 

A zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák. 

 

 Present Perfect Simple (Have you done your room? I haven’t finished it yet.) 

 cselekvés, történés kifejezése múlt időben: Past Simple (I ate bread for breakfast. I didn’t see the 

film. Did you visit Joe?)  

 jövő idejűség kifejezése: ’will’ (When will you be fourteen? I’ll help you.) 

 birtoklás kifejezése múlt időben: ’have’ (I didn’t have many friends at school.) 

 birtoklás kifejezése jövő időben: ’have’ (At the age of 25 I will have a car.) 

 időtartam: How long? (How long were you in Spain? For one month.) 

 minőségi viszonyok: hosszabb melléknevek fokozása, összehasonlítás (Tom’s younger than Sue. 

Mary is more beautiful than Sue.) 

 modalitás: tiltás kifejezése ’mustn’t’ segédigével (You mustn’t smoke here.) 

 függő beszéd kifejezése jelen időben (He says he is tired.) 

 

A témakörök áttekintő táblázata javasolt óraszámokkal 

A 7. évfolyamon az angol nyelv tantárgy emelt óraszáma: 180 óra/év, 5 óra/hét 

 
Témakör neve Javasolt óraszám 

Személyes, közvetlen környezeti és természeti témák és 

szituációk 

50 

Közéleti témák és szituációk 8 

Osztálytermi témák és szituációk 18 

Kereszttantervi témák és szituációk  12 

Célnyelvi vonatkozások  10 

Interkulturális, országismereti témák és szituációk 20 

Aktuális témák 10 

Szórakozás 25 

Ismeretszerzés, tudásmegosztás  17 

Szabadon választott órakeret terhére  10  

Összes óraszám: 180 

 



Thököly Imre Kéttanyelvű Általános Iskola 

 

Angol 1-8. évfolyam 

79 

 

 

Kereszttantervi kapcsolódás 
 

Témakör Kapcsolódási pontok 

Személyes, közvetlen környezeti és 

természeti témák és szituációk 

Magyar nyelv és irodalom: 

a család, lakóhelyem, barátok 

Etika: 

a család, barátság 

Matematika: 

tőszámnevek, halmazok, a logikai érték 

Természetismeret: 

táplálékaink, háztáji állatok és élőhelyük, 

háztáji növények és gyümölcsök 

Közéleti témák és szituációk Magyar nyelvi és irodalom: 

a közéletet foglalkoztató leggyakoribb témák, a 

közélet színterei, tájékoztató jellegű 

olvasmányok, közművelődés 

Etika: 

etikus magatartás közművelődési 

intézményekben, szokások 

Történelem: 

múzeumok, tárlatok 

Osztálytermi témák és szituációk Magyar nyelv és irodalom: 

az iskola, iskolai szabályok, iskolai nyelvi 

helyzetek 

Etika: 

osztálytársak és barátság 

Természetismeret: 

bármely téma projektben való feldolgozása 

Kereszttantervi témák és szituációk Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

Célnyelvi vonatkozások Magyar nyelv és irodalom: 

anyanyelvünk jellemzői, 

a főnév, a mellkénév, az ige, a magyar mondat, 

egyszerű nyelvi szituációk 

Interkulturális, országismereti témák Magyar nyelv és irodalom: 

a család, lakóhelyem, barátok 

Etika: 

a család, barátság 

 

Történelem: 

a család, baráti kapcsolatok 

Ének-zene: 

célnyelvi gyermekdalok 

Aktuális témák Magyar nyelv és irodalom: 

aktuális események 

Történelem. 

aktuális események értelmezése 

Természetismeret: 

az időjárás 
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Rajz és vizuális kultúra: 

az időjárás megjelenítése 

Szórakozás és játékos tanulás Testnevelés: 

mozgásos játékok, sportok, 

egészséges életmód 

Természetismeret: 

egészségvédelem 

Ének-zene: 

célnyelvi gyermekdalok 

Ismeretszerzés, tudásmegosztás Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

 

A Nat-ban és a kerettantervben meghatározott témák részletes kifejtése 

TÉMAKÖR: Személyes, közvetlen környezeti és természeti témák és szituációk 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 50 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: ismerősök 

(acquaintances), rokonok (family relations) 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: közvetlen környezet 

(immediate environment) 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: parts of the house/flat, 

furnishings, appliances 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: social relations 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals, plants 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: természet, települések 

(settlements) 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: természetvédelem 

(nature protection), állatvédelem (animal protection), keeping pets 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: természeti jelenségek, 

környezetünk védelme, fenntarthatósága 

 Személyes és környezethez tartozó információk átadása 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− Projektmunka egyénileg (PPT készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása 

o tágabb rokoni kapcsolatrendszer, családi ünnepek, szomszédi kapcsolatok  

o a lakóhely és környezetének bemutatása 

− Projektmunka csoportban 

o üres lakás berendezése és bemutatása  
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− Internetes kutatás 

o a különböző kis-kedvencek és egyéb állatok életkora  

− Levél írása egy kellemes/kellemetlen élményről  

− Kérdőívek elkészítése, kitöltése és írásbeli/szóbeli összegzése 

o családi szokások, hagyományok 

o környezetvédelem a szűkebb környezetben 

− Szerepjáték 

o interjú kedvenc hősöddel/színészeddel stb. 

TÉMAKÖR: Közéleti témák és szituációk 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: a közigazgatás és 

szolgáltatások résztvevői (members of the public sector and civil service), tourists, etc. 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturális és 

közintézmények, éttermek, szállodák, hazai és külföldi nevezetességek, valamint a városi és vidéki 

élet helyszínei) 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: entrance tickets, forms, 

brochures  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturális események 

(cultural events), különböző szórakozások (ways of entertainment) 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: közigazgatás, 

szolgáltatások, idegenvezetés giving directions, giving information 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, entertainment, 

culture, services, travelling, national and international tourism 

 A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése és átadása 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− Szerepjátékok 

o gyors étteremben  

o utazási irodában 

o utcán: útbaigazítás kérése és adása 

o ’I’m a Budapest/London tourist guide’ – helyi látványosságok bemutatása stb. 

− Prospektus, reklám készítése (étterem, mozi, színház, látványosság) 

− Ismerkedés a reklámok világával 

o színek 

o logók 

o üzenetek 

− Projektmunka csoportban 

o rövid útikönyv készítése 

− Projektmunka csoportban 

o film/beszámoló/társasjáték készítése: lakóhelyem 
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− Kiselőadás, internetes kutatómunka 

o a célnyelvi országok rövid bemutatása   

− Vitafórum  

o városi és vidéki élet 

− Kérdőív készítése, kitöltése, kiértékelése 

o a legkedveltebb szabadidős tevékenységek a csoportban (tv, olvasás, internet, közösségi 

média, tánc, sport stb.) 

TÉMAKÖR: Osztálytermi témák és szituációk 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school staff 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: oktatási intézmények 

(educational institutions) 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used for 

studying 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: délutáni 

foglalkozások (afternoon activities), tanórán kívüli foglalkozások (extracurricular activities), 

iskolán kívüli lehetőségek a nyelvtanulásra), (extracurricular opportunities for language 

learning/use of language), school festivals, school traditions, school events  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: learning, 

extracurricular use of language, social events, keeping traditions 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school subjects, 

knowledge 

 Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

 Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi fejlesztő 

tevékenységek során 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

- Projektmunka (egyéni vagy csoportos) 

o a magyar és az angol iskolarendszer főbb különbségei 

- Projektmunka csoportban (fordított tanóra) 

o egy tanóra megtervezése 

- Internetes kutatás 

o iskolai szokások, időbeosztás és szabályok országonként  

- Scrapbook/poszter készítése 

o iskolai kirándulásaink 

o kedvenc iskolai tantermem bemutatása  

o saját szerepem az osztályban 

- Csoportos társasjáték készítése 

o a különböző tantárgyakról  

o szókártyákból mondatalkotás 
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- Órai feladatok 

o történet feldolgozása (pl. igaz/hamis’ mondatokkal) 

o képleírás, hasonló képeknél a különbség keresése 

- Iskolai versenyek 

o olvasási verseny 

o kiejtési verseny – megadott vers előadása 

o ’Use of English’ – tanulmányi verseny korosztályi célnyelvi követelményekből  

TÉMAKÖR: Kereszttantervi témák és szituációk 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő tartalmakból 

 Más tantárgyakból szerzett ismeretek és előzetes tudás felhasználása célnyelven 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− Egyéni projektmunka - témák, személyiségek bemutatása 

o nyelvtudás alkalmazása más tantárgyak tanulásánál  

o egy szabadon választott téma, mely más tárgy tanulása közben felkeltette az érdeklődésemet 

o célnyelven rövid történet, mese, vers, dal írása 

− Egy könnyített szövegű irodalmi mű elolvasása, értékelése (pl. Robinson Crusoe, David 

Copperfield) 

TÉMAKÖR: Célnyelvi vonatkozások 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: language skills, 

language learning, languages 

 A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

 A célnyelvi betű- és jelkészlet következetes alkalmazása 

 Tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos alkalmazása 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− Tanulásmódszertan tudatosan 

o szótanulási technikák 

− Közös popzenehallgatás  

− Kedvenc videóm 

− ’Osztálykönyvtár’ könnyített olvasmányokból és táblázat a falon: ki, melyiket olvasta az év 

folyamán, és ajánlja-e a társainak. Ki olvasta el a legtöbb könyvet? 

− Betűzésverseny 

o Ki tudja leggyorsabban a lebetűzött szavakat helyesen leírni? 

− Egyszerű nyelvezetű szöveg feldolgozása (illusztráció, előadás) 
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TÉMAKÖR: Interkulturális, országismereti témák 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete 

 Hazai legfontosabb látnivalók bemutatása célnyelven [Hazai legfontosabb látnivalók, 

országismereti jellemzők bemutatása célnyelven] 

 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

Projektmunka – egyéni vagy csoportos 

— Az Egyesült Királyság és Magyarország összehasonlítása hagyományos és digitális kutatómunka 

majd órai kiselőadások formájában, az alábbi témakörök mentén 

o az angol és magyar iskolák jellemzői, napirend 

o tipikus angol ház, lakás  

o mindennapi szokások Angliában és Magyarországon  

o ünnepek a családban (Name day? Christmas Eve? Easter Monday? stb.)  

o állattartási szokások, kedvenc állatok (’cats’ vs ’dogs’?) 

o angol és magyar nyaralási szokások 

o angol időjárás – magyar időjárás 

o az Egyesült Királyság/Magyarország tájegységei, országrészei 

o angol/magyar étkezési szokások, tipikus ételek 

− Jellegzetes angolszász ünnepek megszervezése az osztályban/iskolában 

o pl. Christmas Party 

o pl. Valentines Day 

TÉMAKÖR: Aktuális témák 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 

vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 

 Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 Szalagcímek és újságcikkek összepárosítása a tanulók érdeklődésének megfelelő témákban  

 Projektmunka 

o iskolai híradó, híradó, időjárásjelentés készítése a célnyelven 

 Szerepjáték 

o interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres emberrel 

 Egy saját kulturális élmény bemutatása 
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TÉMAKÖR: Szórakozás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 25 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése (irodalom, 

film, társasjáték) 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű szövegek felhasználása szórakozás és játékos 

nyelvtanulás céljára 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− Egyéni projektmunka és bemutató 

o saját szórakozási szokások  

o szórakozási szokások a tanulócsoporton belül  

o kedvenc kulturális élményem  

− Egyéni internetes kutatások angolul különböző témákban (filmek, színészek, együttesek stb.) 

− Olvasási verseny az osztályon belül 

− Egy választott könnyített olvasmány feldolgozása 

− Angol tinédzser naplóírási minták megismerése, kipróbálása  

− E-mailezés angolul  

− Közösen választott dal/képregény/film/könyv órai feldolgozása 

− ’Csoportchat’:  

o közös online csoport létrehozása, használata - vélemények, rövid blogok írása 

TÉMAKÖR: Ismeretszerzés, tudásmegosztás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 17 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel angol nyelven 

 A tanult témákhoz kapcsolódó releváns angol nyelvű információ megszerzése, tudatos 

felhasználása 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

— Projektmunka, kiselőadás, internetes kutatómunka saját, választott témából  

o scrapbook készítése 

o poszter készítése 

o prezentáció 
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A Full Blast Plus 3 tanköny sajátos 

kommunikációs eszközei, fogalomkörei, valamint a tanulói tevékenységek 
 

Kommunikációs eszközök, 

helyzetek és szándékok 

Fogalomkörök, 

nyelvtani szerkezetek 

Tanulói 

tevékenységek 

Discussing habitual actions & routines; 

Talking about free-time activities; 

Discussing current activities; 

Expressing likes & dislikes; 

Describing one’s bedroom; 

Describing personality; 

Asking about & describing people’s 

appearance; 

Időbeli és logikai viszonyok 

- Adverbs of frequency 

- Prepositions of time 

- Present Simple & Present 

Progressive; 

- Subject & object pronouns 

- Possessive adjectives & 

pronouns; 

Házi dolgozat írása: 

’My room’; 

Email írása a 

barátomnak; 

Discussing activities in the past; 

Discussing past events, situations, 

accidents; 

Expressing sympathy; 

Discussing past habits; 

Talking about famous people; 

Describing feelings; 

Understanding sequence; 

Cselekvés, történés, létezés 

- Past Simple & Progressive 

- Could 

-Time clauses: when, while 

- Adverbs of manner 

- Used to 

Velem megesett baleset 

elmesélése; 

Kedvenc regényem 

ismertetése; 

Beszámoló írása egy 

kirándulásról; 

Understanding signs in a city; 

Asking about & identifying the 

location of buildings; 

Reading a map; Giving directions; 

Talking about famous sights; 

Making, accepting & refusing offers; 

Making comparisons; 

Expressing preference; 

Térbeli és minőségi viszonyok 

- Prepositions of place & 

movement 

- Let’s ... / How about ...? 

- Comparative forms 

- as + adjective + as 

- Superlative forms 

- Which? 

Projektmunka: poszter 

készítése a 

környezetvédelem 

feladatairól; 

Baráti levél írása; 

 

Discussing general truths; 

Making guesses & hypotheses; 

Understanding & following 

procedures; 

Discussing actions, situations & their 

consequences; 

Discussing future plans; 

Making predictions & decisions; 

Referring to conditions & their results; 

Logikai viszonyok 

- Zero Conditional 

- Future with ’going to’ & ’will’ 

(offers, promises, reguests, on-

the-spot decisions, warnings, 

threats) 

- ’Will’ for predictions 

- Conditional Type 1 

Önálló 

szövegfeldolgozás; 

Email írása: válasz egy 

meghívásra; 

Talking about past experiences; 

Linking past and present time; 

Describing a holiday; 

Asking about & understanding length 

of time; 

Discussing jobs; 

Describing animals; 

Időbeli viszonyok 

-Present Perfect Simple (ever, 

 never, before, always, just, so 

far, once, twice) 

- Present Perfect Simple vs. Past 

Simple; 

- Time expressions (yet, already) 

- How long? For / since 

Kooperatív 

szövegfeldolgozás; 

Prezentáció készítése 

kedvenc állatainkról; 

Identifying & describing people’s dress 

Expressing preference; 

Buying & selling; Talking about prices 

Asking for & giving information; 

Expressing necessity, lack of necessity 

& prohibition; 

Arguing for and againsts; 

Giving reason; 

Mennyiségi viszonyok 

- Too / enough 

- One / ones 

- How much? / How many? 

- Relative pronouns 

(who, which, that) 

- Must / have to 

Csoportmunka: 

divatbemutató 

konferálása; 

Önálló 

szövegfeldolgozás; 
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 8. évfolyam 

 

A témakörök áttekintő táblázata javasolt óraszámokkal 

A 8. évfolyamon az angol nyelv tantárgy emelt óraszáma: 180 óra/év, 5 óra/hét 

 

Javasolt tankönyv: Full Blast 3 és Full Blast Plus 4 
 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Személyes, közvetlen környezeti és természeti témák és szituációk 50 

Közéleti témák és szituációk 10 

Osztálytermi témák és szituációk 20 

Kereszttantervi témák és szituációk  12 

Célnyelvi vonatkozások  10 

Interkulturális, országismereti témák és szituációk 20 

Aktuális témák 12 

Szórakozás 19 

Ismeretszerzés, tudásmegosztás  17 

Szabadon választott órakeret terhére 10  

Összes óraszám: 180 

 

 

Kereszttantervi kapcsolódás 
 

Témakör Kapcsolódási pontok 

Személyes, közvetlen környezeti és 

természeti témák és szituációk 

Magyar nyelv és irodalom: 

a család, lakóhelyem, barátok 

Etika: 

a család, barátság 

Matematika: 

tőszámnevek, halmazok, a logikai érték 

Természetismeret: 

táplálékaink, háztáji állatok és élőhelyük, 

háztáji növények és gyümölcsök 

Közéleti témák és szituációk Magyar nyelvi és irodalom: 

a közéletet foglalkoztató leggyakoribb témák, a 

közélet színterei, tájékoztató jellegű 

olvasmányok, közművelődés 

Etika: 

etikus magatartás közművelődési 

intézményekben, szokások 

Történelem: 

múzeumok, tárlatok 

Osztálytermi témák és szituációk Magyar nyelv és irodalom: 

az iskola, iskolai szabályok, iskolai nyelvi 

helyzetek 

Etika: 

osztálytársak és barátság 

Természetismeret: 
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bármely téma projektben való feldolgozása 

Kereszttantervi témák és szituációk Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

Célnyelvi vonatkozások Magyar nyelv és irodalom: 

anyanyelvünk jellemzői, 

a főnév, a mellkénév, az ige, a magyar mondat, 

egyszerű nyelvi szituációk 

Interkulturális, országismereti témák Magyar nyelv és irodalom: 

a család, lakóhelyem, barátok 

Etika: 

a család, barátság 

 

Történelem: 

a család, baráti kapcsolatok 

Ének-zene: 

célnyelvi gyermekdalok 

Aktuális témák Magyar nyelv és irodalom: 

aktuális események 

Történelem. 

aktuális események értelmezése 

Természetismeret: 

az időjárás 

Rajz és vizuális kultúra: 

az időjárás megjelenítése 

Szórakozás és játékos tanulás Testnevelés: 

mozgásos játékok, sportok, 

egészséges életmód 

Természetismeret: 

egészségvédelem 

Ének-zene: 

célnyelvi gyermekdalok 

Ismeretszerzés, tudásmegosztás Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

 

A Nat-ban és a kerettantervben meghatározott témák részletes kifejtése 

TÉMAKÖR: Személyes, közvetlen környezeti és természeti témák és szituációk 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 50 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: ismerősök 

(acquaintances), rokonok (family relations) 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: közvetlen környezet 

(immediate environment) 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: parts of the house/flat, 

furnishings, appliances 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays 
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 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: social relations 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals, plants 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: természet, települések 

(settlements) 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: természetvédelem 

(nature protection), állatvédelem (animal protection), keeping pets 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: természeti jelenségek, 

környezetünk védelme, fenntarthatósága 

 Személyes és környezethez tartozó információk átadása 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− Projektmunka egyénileg (PPT készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása 

o tágabb rokoni kapcsolatrendszer, családi ünnepek, szomszédi kapcsolatok  

o a lakóhely és környezetének bemutatása 

− Projektmunka csoportban 

o üres lakás berendezése és bemutatása  

− csoportos projekt: (plakát készítése): Mit teszünk környezetünk védelme érdekében? 

o lakóhelyünkön, otthonunkban 

o az iskolában 

o városunkban 

o okos eszközökkel 

− Internetes kutatás 

o a különböző kis-kedvencek és egyéb állatok életkora  

o környezetszennyezési problémák 

o időjárás okozta katasztrófák 
− Levél írása egy kellemes/kellemetlen élményről  

− Kérdőívek elkészítése, kitöltése és írásbeli/szóbeli összegzése 

o családi szokások, hagyományok 

o környezetvédelem a szűkebb környezetben 

− Szerepjáték 

o interjú kedvenc hősöddel/színészeddel stb. 

TÉMAKÖR: Közéleti témák és szituációk 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: a közigazgatás és 

szolgáltatások résztvevői (members of the public sector and civil service), tourists, etc. 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturális és 

közintézmények, éttermek, szállodák, hazai és külföldi nevezetességek, valamint a városi és vidéki 

élet helyszínei) 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: entrance tickets, forms, 

brochures  
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 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturális események 

(cultural events), különböző szórakozások (ways of entertainment) 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: közigazgatás, 

szolgáltatások, idegenvezetés giving directions, giving information 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, entertainment, 

culture, services, travelling, national and international tourism 

 A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése és átadása 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− Szerepjátékok 

o gyors étteremben  

o utazási irodában 

o utcán: útbaigazítás kérése és adása 

o ’I’m a Budapest/London tourist guide’ – helyi látványosságok bemutatása stb. 

− Prospektus, reklám készítése (étterem, mozi, színház, látványosság) 

− Ismerkedés a reklámok világával 

o színek 

o logók 

o üzenetek 

− Projektmunka csoportban 

o rövid útikönyv készítése 

− Projektmunka csoportban 

o film/beszámoló/társasjáték készítése: lakóhelyem 

− Kiselőadás, internetes kutatómunka 

o a célnyelvi országok rövid bemutatása   

− Vitafórum  

o városi és vidéki élet 

− quiz játék a célnyelvi országokról és hazánkról 

− Kérdőív készítése, kitöltése, kiértékelése 

o a legkedveltebb szabadidős tevékenységek a csoportban (tv, olvasás, internet, közösségi 

média, tánc, sport stb.) 

TÉMAKÖR: Osztálytermi témák és szituációk 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school staff 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: oktatási intézmények 

(educational institutions) 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used for 

studying 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: délutáni 

foglalkozások (afternoon activities), tanórán kívüli foglalkozások (extracurricular activities), 
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iskolán kívüli lehetőségek a nyelvtanulásra), (extracurricular opportunities for language 

learning/use of language), school festivals, school traditions, school events  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: learning, 

extracurricular use of language, social events, keeping traditions 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school subjects, 

knowledge, language learning targets, professional orientation 

 Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

 Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi fejlesztő 

tevékenységek során 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

- Projektmunka (egyéni vagy csoportos) 

o a magyar és az angol iskolarendszer főbb különbségei 

o iskolánk története, hagyományai, osztályunk 

- Projektmunka csoportban (fordított tanóra) 

o egy tanóra megtervezése 

- Internetes kutatás 

o iskolai szokások, időbeosztás és szabályok országonként  

- Scrapbook/poszter készítése 

o iskolai kirándulásaink 

o kedvenc iskolai tantermem bemutatása  

o saját szerepem az osztályban 

- kérdőív készítése:  

o Milyen iskolában szeretnék továbbtanulni?  

- Csoportos társasjáték készítése 

o a különböző tantárgyakról  

o szókártyákból mondatalkotás 

- Órai feladatok 

o történet feldolgozása (pl. igaz/hamis’ mondatokkal) 

o képleírás, hasonló képeknél a különbség keresése 

- Iskolai versenyek 

o olvasási verseny 

o kiejtési verseny – megadott vers előadása 

o ’Use of English’ – tanulmányi verseny korosztályi célnyelvi követelményekből  

 

TÉMAKÖR: Kereszttantervi témák és szituációk 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő tartalmakból 

 Más tantárgyakból szerzett ismeretek és előzetes tudás felhasználása célnyelven 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− Egyéni projektmunka - témák, személyiségek bemutatása 

o nyelvtudás alkalmazása más tantárgyak tanulásánál  

o egy szabadon választott téma, mely más tárgy tanulása közben felkeltette az érdeklődésemet 

o Magyarország történelmének egy érdekes alakja  

o célnyelven rövid történet, mese, vers, dal írása 

− Egy könnyített szövegű irodalmi mű elolvasása, értékelése (pl. Robinson Crusoe, David 

Copperfield) 

TÉMAKÖR: Célnyelvi vonatkozások 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: language skills, 

language learning, languages 

 A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

 A célnyelvi betű- és jelkészlet következetes alkalmazása 

 Tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos alkalmazása 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− Tanulásmódszertan tudatosan 

o szótanulási technikák 

− Közös popzenehallgatás  

− filmnézés a célnyelven   

o írásbeli feladat: rövid összefoglaló a filmről, a cselekményt lineárisan összefűzve 

o a film egy-két jelenetéhez hangalámondás, feliratozás készítése  

o keresztrejtvény készítése a film kulcsszavaival 

− Kedvenc videóm 

− ’Osztálykönyvtár’ könnyített olvasmányokból és táblázat a falon: ki, melyiket olvasta az év 

folyamán, és ajánlja-e a társainak. Ki olvasta el a legtöbb könyvet? 

− Betűzésverseny 

o Ki tudja leggyorsabban a lebetűzött szavakat helyesen leírni? 

− egy irodalmi mű feldolgozása, bemutatása 

− Egyszerű nyelvezetű szöveg feldolgozása (illusztráció, előadás) 

−  

 

TÉMAKÖR: Interkulturális, országismereti témák 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete 

 Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete 

 Hazai főbb országismereti jellemzők ismerete célnyelven 
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 Hazai legfontosabb látnivalók bemutatása célnyelven [Hazai legfontosabb látnivalók, 

országismereti jellemzők bemutatása célnyelven] 

 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

Projektmunka – egyéni vagy csoportos 

— Az Egyesült Királyság és Magyarország összehasonlítása hagyományos és digitális kutatómunka 

majd órai kiselőadások formájában, az alábbi témakörök mentén 

o az angol és magyar iskolák jellemzői, napirend 

o tipikus angol ház, lakás  

o mindennapi szokások Angliában és Magyarországon  

o ünnepek a családban (Name day? Christmas Eve? Easter Monday? stb.)  

o angol és magyar nyaralási szokások 

o angol időjárás – magyar időjárás 

o az Egyesült Királyság/Magyarország tájegységei, országrészei 

o angol/magyar étkezési szokások, tipikus ételek 

o híres helyek a két országban  

− Csoportos játék: 

o Ki tud többet az Amerikai Egyesült Államokról – jellemző adatok, alapvető tudnivalók 

− rövid dokumentumfilmek megtekintése, elemzése a célnyelvi országokról  

− Jellegzetes angolszász ünnepek megszervezése az osztályban/iskolában 

o pl. Christmas Party 

o pl. Valentines Day 

o pl. Easter Party  

TÉMAKÖR: Aktuális témák 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 

vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 

 Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 ismert hírek angol nyelvű változatának olvasása, meghallgatása, megtekintése (TV híradó) 

 Szalagcímek és újságcikkek összepárosítása a tanulók érdeklődésének megfelelő témákban  

 Projektmunka 

o iskolai híradó, híradó, időjárásjelentés készítése a célnyelven 

 Szerepjáték 

o interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres emberrel 

 Egy saját kulturális élmény bemutatása 

TÉMAKÖR: Szórakozás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 19 óra 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése (irodalom, 

film, társasjáték) 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű szövegek felhasználása szórakozás és játékos 

nyelvtanulás céljára 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− Egyéni projektmunka és bemutató 

o saját szórakozási szokások  

o szórakozási szokások a tanulócsoporton belül  

o kedvenc kulturális élményem  

− Egyéni internetes kutatások angolul különböző témákban (filmek, színészek, együttesek stb.) 

− Olvasási verseny az osztályon belül 

− Egy választott könnyített olvasmány feldolgozása 

− Angol tinédzser naplóírási minták megismerése, kipróbálása  

− E-mailezés angolul  

− Közösen választott dal/képregény/film/könyv órai feldolgozása 

− ’Csoportchat’:  

o közös online csoport létrehozása, használata - vélemények, rövid blogok írása 

TÉMAKÖR: Ismeretszerzés, tudásmegosztás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 17 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel angol nyelven 

 A tanult témákhoz kapcsolódó releváns angol nyelvű információ megszerzése, tudatos 

felhasználása 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

— Projektmunka, kiselőadás, internetes kutatómunka saját, választott témából  

o scrapbook készítése 

o poszter készítése 

o prezentáció 



Thököly Imre Kéttanyelvű Általános Iskola 

 

Angol 1-8. évfolyam 

95 

 

     A Full Blast Plus 3 / Full Blast Plus 4 tanköny sajátos 

kommunikációs eszközei, fogalomkörei, valamint a tanulói tevékenységek 
 

Kommunikációs eszközök, 

helyzetek és szándékok 

Fogalomkörök, 

nyelvtani szerkezetek 

Tanulói 

tevékenységek 

Identifying & describing people’s dress 

Expressing preference; 

Buying & selling; Talking about prices 

Asking for & giving information; 

Expressing necessity, lack of necessity 

& prohibition; 

Arguing for and againsts; 

Giving reason; 

 

Discussing different aspects of teenage 

life; 

Talking about wha’t legal or illegal; 

Taliking about different forms of 

entertainment; 

Talking about experiences at school; 

Expressing opinion and giving reasons; 

Describing a person’s personality; 

Mennyiségi viszonyok 

- Too / enough 

- One / ones 

- How much? / How many? 

- Relative pronouns 

(who, which, that) 

- Must / have to 

 

 

Cselekvés, történés, létezés 

-Present Simple vs. Present 

Progressive 

- Past Simple; ’Used to’ 

- Present Perfect Simple vs. Past 

Simple; 

- Present Perfect Progressive 

Csoportmunka: 

divatbemutató 

konferálása; 

Önálló 

szövegfeldolgozás; 

 

 

 

 

Pármunka: 

programajánlat és 

műsorajánlat készítése a 

szöveg alapján; 

Baráti levél írása; 

 

 

 

Discussing holidays; 

Discussing travel and means of 

transport; 

Guessing the meaning of unknown 

words; 

Understanding airport language; 

Completing a form; 

Simulating a conversation between a 

travel agent and a customer; 

Cselekvés, történés, létezés 

Mennyiségi, minőségi viszonyok 

- Past Simple & Past Progressive 

- Past Perfect Simple & Past 

Perfect Progressive 

-Comparisons 

Különböző utazási 

formákhoz kapcsolódó 

szókincs összegyűjtése; 

Hivatalos levél írása; 

Referring to conditions and their 

results; 

Talking about one’s favourite free-time 

activities; 

Giving additional information about 

people, things and places; 

Discussing things about animals; 

Arguing for and against; 

Agreeing and disagreeing; 

Időbelii és logikai viszonyok 

- Conditionals Types 1 & 2 

- Futute with ’will’ & ’going to’ 

- Future Perfect Simple 

- Defining & Non-defining  

relative clauses 

 

Kedvenc énekesem, 

zenekarom bemutatása; 

Dalszöveg fordítása a 

YouTube-ról; 

Önálló 

szövegfeldolgozás, 

jegyzetelés; 

Érvelés: állatkert, 

delfinárium – állatok a 

vadonban és fogságban; 

Expressing opinion and justifying, 

Responding to news; 

Discussing problems & suggesting 

solutions; 

Describing situations and their 

consequences; 

Expressing contrast; 

Expressing cause and result; 

Describing feelings; 

Cselekvés, történés, létezés 

Logikai viszonyok 

- Passive Voice 1 

- Verbs with two objects 

- Passive Voice II 

- Clauses of result, purpose & 

concession 

Szógyűjtés elektronikus 

szótárhasználattal; 

Nyomtatott szótár 

használata; 

Egy sportélmény 

hangulatának 

jellemzése; 

Filmelemzés készítése a 

New Plus 3 sgítségével; 

Expressing possibility in the present 

and future; 

Making hypotheses and deductions 

about the present and the past; 

Modality 

- Madal verbs I 

(may, might, could, must, can’t) 

- Modal verbs II 

Önálló 

szövegfeldolgozás; 
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Expressing obligation, prohibition, 

necessity and lack of necessity; 

Reading between the lines; 

Describing events; 

(must, have to, need) 

Giving advice: 

- Would better 

- Had rather 

- Should   

Egy kínos esemény 

elmesélése, ami velünk 

történt meg; 

Regészlészlet 

feldolgozása; 

Referring to quantity; 

Summarising; 

Expressing regret; 

Distinguishing between British & 

Anerican English; 

Understanding gist & main points; 

Discussing cultural differences; 

Simulation a conversation between a 

shop assistant and a customer; 

Mennyiségi és logikai  viszonyok 

- Quantifiers 

- Countable & uncountable nouns 

- Conditionals Type 3 

- Wishes 

(I wish / If only)  

Történetek, regények, 

filmek elmesélése; 

Regényelemzés (a New 

Plus 3 alapján); 

Describing people’s appearance; 

Expressing purpose & surprise; 

Showing interest; 

Describing rooms; 

Expressing preference; 

Making decisions; 

Cselekvés, történés, létezés 

- Infinitive / ’ing-’ form 

- Reported Speech 

  (Statements, commands, 

requests) 

Kooperatív 

szövegfeldolgozás; 

Csoportmunka: a 

tanterem áttervezése, 

átalakítása; 

Emphasising facts; 

Expressing surprise, alarm and joy; 

Understanding different types of 

advertisements; 

Talking about famous people; 

Complaining; 

Distinguishing between formal and 

informal language; 

Logikai viszonyok 

- Causative form 

- All, Both, Neither, None, Either 

- Both ... and ... 

- Neither ... nor... 

- Either .... or ... 

- Explanatory sentences 

Pármunka: 

telefonbeszélgetés 

eljátszása; 

Kooperatív 

szövegfeldolgozás; 

Szótárhasználat; 

Hivatalos levél írása; 

 

 

 

Értékelési rendszer 7. -8. évfolyamon:  
 

A tanuló továbbhaladásának követelményeit az egyes iskolák pedagógiai programja tartalmazza. 

Jelen helyi tanterv javaslata a továbbhaladás feltételeire az 8. osztály végén: a tanuló legyen képes az év 

végi kimenetet mérésekor a szókincs, beszédkészség, beszédértést és íráskészséget mérő feladatokat 

legalább 30 %-ban, a nyelvhelyességet 20 %-ban teljesíteni. 

 

Értékelési szempontok: 

Minden készséget, és a nyelvhelyességet külön-külön értékelünk. 

 

Az értékelés módjai: 

– önértékelés  

– tanulói értékelés (pár-, csoportmunkában) 

– szóbeli értékelés; 

– írásbeli, főleg ösztönző-formáló (formatív) értékelés; 

– minősítő-szelektáló (szummatív)  

– összegző-lezáró értékelés (osztályzás). 
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A Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában alkalmazott 

  

Módszerek:  

– -csoportmunka 

– -szituációs gyakorlatok az adott témakörnek megfelelően 

– -project munkák készítése ünnepek, országismeret keretében 

 

Eszközök használata: 

– -Internet 

– -ppt alkalmazása 

– -Smart tábla eszközhasználata 

– -Wordwall 

– -Multi Rom interaktív CD 

 

 

 

 

 

 
 


